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Streszczenie: Praca koncentruje się na roli systemów dynamicznych oraz metod teorii sterowa-
nia w nowoczesnym podejściu do projektowania systemów automatyki. Nowe spojrzenie wydaje
się konieczne i wynika przede wszystkim z powszechnego wykorzystywania elektronicznych ukła-
dów wyposażonych w oprogramowanie do realizacji zadań sterowania. Inteligentne czujniki
i elementy wykonawcze, których funkcjonalność jest w przeważającej mierze kształtowana przez
oprogramowanie, ułatwiają projektowanie układów regulacji, gdyż dostarczają one niespotyka-
nych dotąd możliwości pomiaru, interpretacji danych i wpływania na system będący przedmio-
tem sterowania. Generują one także duże ilości wielowymiarowych danych, których analiza
i przetwarzanie są niezwykle trudne. W tym kontekście pojawiają się zagadnienia związane ze
skutecznością metod teorii sterowania, przetwarzaniem dużych zbiorów danych, bezpieczeń-
stwem oraz wykorzystaniem metod i technik opartych na sztucznej inteligencji, a szczególnie
uczeniu maszynowym.
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DYNAMICAL SYSTEMS AND CONTROL THEORY IN MODERN AUTOMATION

Abstract: The paper focuses on the role of dynamical systems and control theory methods in
a modern approach to the design and development of automation systems. The new approach
seems to be necessary and results mainly from the widespread use of electronic systems
equipped with software for the implementation of control tasks. Intelligent sensors and actua-
tors, the functionality of which is mostly driven by software, facilitate the design of control sys-
tems, as they provide unprecedented possibilities to measure, interpret and influence the system
under control. They generate also large amounts of high dimensional data, the analysis and pro-
cessing of which is extremely difficult. In this context, there are issues related to the effective-
ness of the control theory methods, processing of big datasets, safety and the use of methods and
techniques on artificial intelligence, especially machine learning.
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1. Wprowadzenie

Współczesny system automatyki jest systemem elektronicznym wyposażonym
w odpowiednie oprogramowanie realizujące zadane funkcje sterowania. Oznacza to,
że większość algorytmów sterowania jest wdrażana praktycznie przez oprogramowa-
nie, które jest uruchamiane na dedykowanej platformie sprzętowej. Liczba linii kodu
jest najczęściej wykorzystywaną miarą złożoności oprogramowania, a także całego sys-
temu. W ciągu ostatnich dwóch dekad udział oprogramowania w elektronicznych sys-
temach sterujących zmieniał się gwałtownie, począwszy od systemów zawierających kil-
kaset linii kodu napisanych w niskopoziomowych językach programowania, poprzez
systemy składające się z kilkuset tysięcy linii kodu, do najbardziej zaawansowanych sys-
temów, których funkcjonalność mierzy się w milionach linii kodu. Ten trend jest ponie-
kąd powiązany z dużą ilością danych, które są generowane przez układy sensoryczne
będące źródłem informacji o badanym zjawisku. Pozyskane dane są duże pod wzglę-
dem objętości, różnorodne i zmienne, często niepewne i zaszumione. Ich efektywna
analiza za pomocą tak zwanych klasycznych metod jest niezwykle trudna, a często na
ich podstawie są podejmowane decyzje kluczowe pod względem bezpieczeństwa. Efek-
tywność i skuteczność współczesnych systemów automatyki będzie zatem zależała od
tego, w jaki sposób będziemy w stanie przetwarzać i analizować dane, aby móc, najle-
piej w czasie rzeczywistym, podejmować wiarygodne decyzje i wygenerować odpowied-
nie sygnały sterujące.

W niniejszej pracy zostały poruszone kwestie związane ze skutecznością metod
teorii sterowania, roli dużych zbiorów danych przy projektowaniu współczesnych syste-
mów automatyki, bezpieczeństwem autonomicznych systemów automatyki oraz wyko-
rzystaniem metod i technik bazujących na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym
w procesie projektowania i weryfikacji elektronicznych systemów sterujących. Przed-
stawione zagadnienia badawcze są przedmiotem prac prowadzonych w Zespole Syste-
mów Dynamicznych i Teorii Sterowania działającym w Katedrze Automatyki i Robotyki
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

2. Skuteczność metod teorii sterowania

Jednym z ważniejszych problemów w naukach inżynieryjno-technicznych jest sta-
bilizacja układów sterowanych za pomocą odpowiedniego sprzężenia zwrotnego (Mit-
kowski 1988, 1991, 2012, 2019), w szczególności za pomocą skończenie wymiarowego
sprzężenia zwrotnego (Mitkowski 1988). Problemy stabilizacji, zwłaszcza ich podstawy
matematyczne, należą do obszaru teorii sterowania. Przemyślenia na ten temat zostały
podsumowane w pracy Mitkowskiego (2019). Poznawczo interesujący jest fakt sku-
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teczności metod matematycznych w zastosowaniach różnego rodzaju. Moc obliczenio-
wa obecnych komputerów zachęca badaczy do rozwiązywania coraz bardziej złożonych
modeli matematycznych, w których brakuje precyzyjnych uzasadnień teoretycznych,
ale wizualizacja symulacji komputerowych pobudza wyobraźnię. Odpowiednie zasto-
sowanie, sprawdzanych symulacyjnie, pomysłów umożliwiają nowe narzędzia informa-
tyczne, bazujące na mikroelektronice i ogólnie fizyce. Wyniki analizy, po odpowiedniej
interpretacji, mogą być wykorzystane do syntezy odpowiednich algorytmów sterowania
konkretnymi systemami dynamicznymi (Baranowski i in. 2008, 2011, Mitkowski i in.
2017, 2018, 2021, Mitkowski 2003, 2018), częściowo weryfikowanymi praktycznie
w skali laboratoryjnej; np. sterowanie małymi napędami elektrycznymi (Mitkowski
i Bauer 2020), tłumienie niepożądanych oscylacji (Mitkowski 1991), sterowanie terapią
pewnych schorzeń, sterowanie procesem nagrzewania i przemian fazowych (Mitkow-
ski i Oprzędkiewicz 2021) oraz sterowanie procesami cieplnymi zachodzącymi w bu-
dynkach mieszkalnych. Ostatnio pojawia się coraz więcej obiektów autonomicznych,
np. samosterujące drony, samochody autonomiczne (Skruch i in. 2017) itp. Sterowa-
nie takimi obiektami wiąże się z podejmowaniem decyzji krytycznych pod względem
bezpieczeństwa. W tym kontekście podstawy teoretyczne podejmowanych decyzji są
kluczowe dla osiągnięcie odpowiedniej niezawodności i skuteczności. Być może sku-
teczność metod teorii sterowania wynika ze stosowanych metod matematycznych po-
wstałych z oglądu struktury świata, co sugerowało wielu naszych poprzedników prowa-
dzących badania naukowe.

Ciągle aktualny wydaje się następujący algorytm postępowania w praktycznych
układach sterowania: doprowadzenie układu do obszaru, w którym można zastoso-
wać liniowe przybliżenie oraz sterowanie (stabilizację) liniowego przybliżenia z wyko-
rzystaniem technik skończenie wymiarowych. Taki algorytm uzasadnia twierdzenie
Grobmana–Hartmana o istnieniu obszaru zawierającego punkt równowagi, w którym
układ nieliniowy i jego liniowe przybliżenie są równoważne topologicznie.

Również dalej są aktualne i stosowane metody wariacyjne. Dla przykładu rozważ-
my dwa zadania. Zadanie 1: dane A i b, szukamy x: Ax = b. Zadanie 2: dane A i b,
szukamy x: J(x) ≤ J(v), ∀v, gdzie J(v) = vTAv – 2vTb. Zadania 1 i 2 są równoważne.
W terminologii rachunku wariacyjnego równanie z zadania 1 jest nazywane równaniem
Eulera dla funkcjonału z zadania 2.

3. Rola dużych zbiorów danych w nowoczesnej automatyce

Termin „duży zbiór danych” (big data) odnosi się do dużych (pod względem ilości
i zajmowanego miejsca na przestrzeni dyskowej) zmiennych w czasie i różnorodnych da-
nych, których przetwarzanie i analiza są trudne, ale jednocześnie wartościowe, ponieważ
mogą prowadzić do zdobycia nowej wiedzy. W przypadku systemów automatyki dane
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takie są generowane przez system sensoryczny, który ma za zadanie pozyskanie infor-
macji o badanym zjawisku lub systemie będącym przedmiotem sterowania. Uzyskane
informacje są wykorzystane do wygenerowania odpowiedniego sterowania.

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów sterowania bazujących na oprogramo-
waniu weryfikuje się na danych. Duża ilość danych generowanych przez czujniki powo-
duje, że musimy mieć odpowiednią moc obliczeniową do przetworzenia tych danych.
Układy elektroniczne w większości obecnie produkowanych systemów automatyki
będą w niedalekiej przyszłości po prostu za słabe, aby w czasie rzeczywistym przetwa-
rzać duże ilości danych, w efekcie czego architektura sterowania zmienia się w kierun-
ku wykorzystania układów o dużej mocy obliczeniowej, które będą są w stanie wykony-
wać złożone algorytmy oparte na sztucznej inteligencji (zob. Korta i in. 2021).

Na wielkość, różnorodność i zmienność danych wpływają warunki, w których bę-
dzie pracować układ automatyki, liczba czujników pomiarowych oraz częstotliwość pracy
urządzeń. W obecnych systemach automatyki mamy do czynienia ze zbiorami na pozio-
mie tera- czy petabajtów. W systemach dynamicznych liczba potencjalnych przypadków,
które mogą się zdarzyć podczas pracy urządzenia jest praktycznie nieskończona, stąd
konieczność wyboru pewnego podzbioru reprezentującego możliwie z największym po-
ziomem prawdopodobieństwa typowe warunki pracy (zob. Kowalczyk i in. 2022).

Różnorodność danych powoduje, że czasami proces ich zbierania jest fizycznie
rozproszony. Zebrane dane muszą być następnie przesłane do jakiegoś centrum da-
nych. I tutaj pojawia się kolejny problem – jak te dane efektywnie w czasie przesłać.
Wydawać się może, że superszybka technologia komunikacji bezprzewodowej 5G roz-
wiąże nam problem. Proste wyliczenia wskazują (zob. tab. 1), że przy założeniu maksy-
malnej prędkości transmisji przesłanie kilkunastu petabajtów danych może wymagać
nieakceptowalnego z aplikacyjnego punktu widzenia czasu.

Tabela 1
Ilustracja czasu przesyłu 30 PB danych z wykorzystaniem obecnych systemów komunikacji

��������	�
��� 
30 PB danych Medium komunikacyjne 

���
���������������
transmisji 
[Gbit/s] [h] [dni] 

Fast Ethernet 0,1  715 827 29 826 

LTE 1,0 69 905 2 912 

Wireless 802.11ad 7,0 9 986 416 

10 Gigabit Ethernet 10,0 6 990 291 

5G 20,0 3 495 146 

100 Gigabit Ethernet 100,0 699 29 
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Główny cel zbierania danych to weryfikacja działania systemu automatyki. Poza
tym dane mogą być wykorzystywane do uczenia maszynowego. W procesie weryfikacji
sprawdza się, czy projektowany system zachowuje się prawidłowo na zarejestrowanych
danych. Innymi słowy: dane zbierane przez system sensoryczny musimy „przepuścić”
przez projektowany system, czyli zrobić coś, co nazywa się resymulacją. W praktyce
można resymulację robić na poziomie modelu (MiL – Model-in-the-Loop), oprogramo-
wania realizującego dany algorytm (SiL – Software-in-the-Loop) czy też docelowego
systemu (PiL – Processor-in-the-Loop lub HiL – Hardware-in-the-Loop) (zob. rys. 1).
Jeżeli już uda nam się „przepuścić” przez system wszystkie dane, to kolejnym krokiem
jest porównanie uzyskanych wyników z referencją, czyli z etykietowanymi danymi.
Efektem tego porównania jest wiele różnych wskaźników (w praktycznych zastosowa-
niach jest ich kilkanaście lub kilkadziesiąt), za pomocą których jest dokonywana ocena
działania systemu i jego ewentualne dopuszczenie do użytkowania lub produkcji. Nale-
ży podkreślić, że błędne działanie systemu może być akceptowalne, jeżeli pojawia się
ono statystycznie odpowiednio rzadko. Warto także zauważyć, że wartości wskaźników
jakościowych będą zależeć od użytego zbioru danych. Należy przypuszczać, że na in-
nym zbiorze danych wskaźniki te mogą przyjąć inne wartości, niekoniecznie odpowied-
nie pod względem finalnej akceptacji systemu.

Rys. 1. Resymulacja danych w różnych konfiguracjach: na poziomie modelu (MiL),
oprogramowania (SiL) i docelowego systemu uruchomieniowego (PiL/HiL)
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4. Bezpieczeństwo autonomicznych systemów automatyki

Chcąc zdefiniować formalnie bezpieczeństwo, należy się odwołać do jednej z pod-
stawowych potrzeb człowieka. Mowa o potrzebie braku ryzyka utraty czegoś dla czło-
wieka szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych
i niematerialnych, czyli stanu bezpieczeństwa. Zasadne jest zatem pytanie, czy napraw-
dę możemy opracować bezpieczny system. Aby udzielić na nie odpowiedzi, w pierw-
szej kolejności musimy opisać bezpieczeństwo w sposób formalny, najlepiej wykorzy-
stując odpowiedni aparat matematyczny. Jeśli powrócimy do definicji bezpieczeństwa,
to zauważymy, że bezpieczeństwo jest powiązane z ryzykiem wystąpienia niebezpiecz-
nego zdarzenia. Można zatem przyjąć, że bezpieczeństwo jest tożsame z ryzykiem.
Z kolei ryzyko można zdefiniować w kategoriach prawdopodobieństwa wystąpienia
i skutków określonego niebezpiecznego zdarzenia. Z tego m.in. powodu nigdy nie da
się osiągnąć 100� bezpieczeństwa, gdyż nie da się opracować systemu opartego na
oprogramowaniu, który nie będzie zawierać błędów. Ale my jako społeczeństwo może-
my zaakceptować narażenie na określone ryzyko, gdy jest ono na odpowiednim pozio-
mie. Jeśli uwzględnimy ten akceptowalny poziom ryzyka w równaniu definiującym ry-
zyko, możemy otrzymać model ryzyka. W takim podejściu wszystko to, co jest poniżej
linii określającej tolerowany próg (zob. rys. 2), należy uznać za uzasadnione ryzyko,
a to, co jest powyżej – za nieuzasadnione ryzyko. Jeżeli zatem z niebezpiecznym zda-
rzeniem jest związany nieakceptowalny poziom ryzyka, to musimy podjąć działania,
aby to ryzyko osłabić do akceptowalnego poziomu.

Rys. 2. Schemat określania bezpieczeństwa autonomicznych systemów automatyki
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Jak zatem ocenić poziom bezpieczeństwa, aby móc stwierdzić, czy ono jest akcep-
towalne czy też nie. Napisaliśmy już, że bezpieczeństwo jest powiązane z prawdopo-
dobieństwem i skutkami wystąpienia danego niebezpiecznego zdarzenia. Skutek wy-
stąpienia zdarzenia jest raczej łatwy do przewidzenia, poza tym jest to parametr
deterministyczny. Znacznie trudniejsze jest określenie prawdopodobieństwa wystąpie-
nia. Słuszne jest zatem stwierdzenie, że poziom bezpieczeństwa należy oceniać z wyko-
rzystaniem metod analizy statystycznej.

5. Metody sterowania oparte na sztucznej inteligencji
oraz uczeniu maszynowym

Opracowanie systemów automatyki nowej generacji będzie wymagało rozwiązania
wielu problemów badawczych. W przypadku pojazdów autonomicznych jednym z ta-
kich problemów jest wyposażenie pojazdu w „zmysły” (układ sensoryczny pojazdu)
oraz „mózg” (jednostki przetwarzające i analizujące dane) po to, aby pojazd mógł ob-
serwować otaczającą go rzeczywistość w celu wsparcia kierowcy, a w dalszej perspek-
tywie – jego zastąpienia. Tak sformułowany problem badawczy można odnieść do wy-
posażenia pojazdu w sztuczną inteligencję.

Przy projektowaniu algorytmów sterowania dla pojazdów autonomicznych należy
uwzględnić niepewności, które pojawiają się w systemie. Są to przede wszystkim nie-
pewności związane z systemem sensorycznym oraz algorytmami percepcji, co ozna-
cza, że z każdym obiektem będącym w polu widzenia czujników jest związany pewien
poziom prawdopodobieństwa, z jakim ten obiekt jest wykrywany. Drugi rodzaj niepew-
ności jest związany z zachowaniem się innych uczestników ruchu i elementów infra-
struktury. Przy podejmowaniu decyzji w niepewnych warunkach dobrze sprawują się
algorytmy oparte na sztucznej inteligencji. Adaptowalność systemu oraz jego zdolność
do przewidywania ruchu pojazdu z wyprzedzeniem to kolejne argumenty przemawia-
jące za zastosowaniem metod sztucznej inteligencji. Adaptacja ma na celu określenie
odpowiedniego trybu jazdy w zależności od warunków pogodowych, środowiska ruchu,
zachowania innych uczestników ruchu oraz niespodziewanych sytuacji na drodze.
I jeszcze należy do tego dodać prognozowanie sytuacji na drodze w odpowiednio dłu-
gim horyzoncie czasowym.

Sztuczna inteligencja może pomóc w opracowaniu systemów autonomicznych na
wiele różnych sposobów. Przede wszystkich umożliwi ona efektywne pod względem
czasowym i jakościowym procesowanie w tym samym czasie informacji pochodzących
od wielu czujników, tak aby spełnić wymagania czasu rzeczywistego. Sztuczna inteligen-
cja pozwoli również na zdefiniowanie i opracowanie wiarygodnego modelu otoczenia
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pojazdu, czyli wirtualnej reprezentacji otoczenia pojazdu. Za pomocą takiego dyna-
micznego modelu można planować wysokopoziomowe algorytmy związane z planowa-
niem ścieżki, analizą sytuacyjną, manewrami itp. Model może być również wykorzysta-
ny do przewidywania zachowań innych uczestników ruchu. Sztuczna inteligencja
bardzo ułatwia podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, co w praktyce ozna-
cza, że wejściowy poziom niepewności związany z wykrytymi obiektami zostaje w wy-
niku analizy zredukowany do poziomu akceptowalnego, aby móc podjąć decyzje zwią-
zane ze sterowaniem pojazdem. Przewiduje się, że bez wirtualnych symulatorów,
a więc sztucznie wygenerowanych danych, nie będzie możliwa kompleksowa weryfika-
cja algorytmów jazdy o wysokim stopniu automatyzacji.

6. Podsumowanie

Rozwój systemów sterowania dla Przemysłu 4.0 wymaga dużych zbiorów danych,
których właściwości powinny być formalnie określone. Dane to jedyny sposób, aby
udowodnić akceptowalny poziom bezpieczeństwa i niezawodności systemu. Wykładni-
czy wzrost danych generowanych przez systemy sensoryczne będzie wymagać selekcji
i rejestracji tylko reprezentatywnych przypadków. Należy wykorzystywać również w więk-
szym stopniu dane wirtualne, co jest też podstawą tak zwanych cyfrowych bliźniaków.

Literatura

Baranowski J., Długosz M., Mitkowski W., 2008, Remarks about DC motor control, Ar-
chives of Control Sciences, vol. 18(LIV), no. 3, s. 289–322.

Baranowski J., Długosz M., Ganobis M., Skruch P., Mitkowski W., 2011, Applications of
mathematics in selected control and decision processes, Mathematica Applicanda,
vol. 39, no. 1 , s. 65–90. https://doi.org/10.14708/ma.v39i1.52.

Korta J., Skruch P., Hołoń K., 2021, Reliability of automotive multi-domain controllers:
advancements in electronics cooling technologies, IEEE Vehicular Technology Mag-
azine, vol. 16, no. 2, s. 86–94. https://doi.org/10.1109/MVT.2020.3038588.

Kowalczyk P., Komorkiewicz M., Skruch P., Szelest M., 2022, Efficient characterization
method for big automotive datasets used for perception system development and veri-
fication, IEEE Access, vol. 10, s. 18257–18267. https://doi.org/10.1109/ACCESS.
2022.3145192.

Mitkowski W., 1988, Stabilizacja liniowych układów nieskończenie wymiarowych za po-
mocą dynamicznego sprzężenia zwrotnego, Archiwum Automatyki i Telemechaniki,
t. 33, z. 4, s. 515–528.

Mitkowski W., 1991, Stabilizacja systemów dynamicznych, Wydawnictwa Naukowo-
-Techniczne, Warszawa 1991.

https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3145192


Systemy dynamiczne i teoria sterowania w nowoczesnej automatyce 41

Mitkowski W., 2003, Remarks about energy transfer in an RC ladder network, Interna-
tional Journal of Applied Mathematics and Computer Science, vol. 13, no. 2,
s. 193–198.

Mitkowski W., 2012, Równania macierzowe i ich zastosowania, wyd. 3. popr., Wy-
dawnictwa AGH, Kraków.

Mitkowski W., 2013, Fundamenty i granice możliwości nauk technicznych, [w:] Stoch L. (red.),
Rola i odcienie nauki, Prace Komisji Nauk Technicznych – Polska Akademia Umie-
jętności, t. 6, PAU, Kraków, s. 15–26.

Mitkowski W., 2019, Zarys teorii sterowania, Wydawnictwa AGH, Kraków.
Mitkowski W., Bauer W., 2020, Comparison of non-integer PID, PD and PI controllers

for DC motor, [w:] Bartoszewicz A., Kabziński J., Kacprzyk J. (eds.), Advanced,
Contemporary Control: Proceedings of KKA 2020 – the 20th Polish Control Confer-
ence: [14–16 October, 2020], Łódź, Poland, Advances in Intelligent Systems and
Computing, vol 1196, Springer, Cham, s. 904–913. https://doi.org/10.1007/978-3-
030-50936-1_76.

Mitkowski W., Oprzędkiewicz K., 2021, Modelling and control of heat conduction pro-
cesses, [w:] Kulczycki P., Korbicz J., Kacprzyk J. (eds.), Automatic Control, Robot-
ics, and Information Processing, Studies in Systems, Decision and Control, vol 296,
Springer, Cham, s. 767–789. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48587-0_25.

Mitkowski W., Bauer W., Zagórowska M., 2017, Discrete-time feedback stabilization,
Archives of Control Sciences, vol. 27, no. 2, s. 309–322. https://doi.org/10.1515/acsc-
2017-0020.

Mitkowski W., Bauer W., Zagórowska M., 2018, RC-ladder networks with supercapaci-
tors, Archives of Electrical Engineering, vol. 67(2), s. 377–389. https://doi.org/
10.24425/119647.

Mitkowski W., Długosz M., Skruch P., 2022, Selected engineering applications of fractional-
-order calculus, [w]: Kulczycki P., Korbicz J., Kacprzyk J. (eds.), Fractional Dynam-
ical Systems: Methods, Algorithms and Applications, Studies in Systems, Decision
and Control, vol. 402, Springer, Cham, s. 333–359. https://doi.org/10.1007/978-3-
030-89972-1_12.

Skruch P., Długosz M., Mitkowski W., 2017, Stability analysis of a series of cars driving in
adaptive cruise control mode. [w:] Mitkowski W., Kacprzyk J., Oprzędkiewicz K.,
Skruch P. (eds.), Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automa-
tion: Proceedings of KKA 2017 – the 19th Polish Control Conference, Kraków, Po-
land, June 18–21, 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 577,
Springer, Cham, s. 168–177. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60699-6_17.

https://doi.org/10.24425/119647

