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Innowacyjne techniki odpornej regulacji automatycznej
w zastosowaniach przemysłowych
Realizowana rozprawa doktorska jest z dziedziny inżynierii sterowania, która jest jedną
z głównych działów automatyki i robotyki. Inżynieria sterowania (z ang. control engineering)
polega na takim oddziaływaniu na dany proces, aby zachowywał się on w sposób określony
uprzednio przez projektanta. Dziedzina ta odgrywa dziś fundamentalną rolę w nowoczesnych
systemach technologicznych.
Celem przygotowywanej dysertacji doktorskiej jest dogłębna analiza wybranych
technik estymacji i kompensacji zakłóceń w układach sterowania ze sprzężeniem zwrotnym.
Szczególne zainteresowanie w realizowanej pracy położone jest na zastosowanie tych
metod w regulacji faktycznymi obiektami elektromechanicznymi (głównie robotycznymi).
Rozważane estymatory zakłóceń (znane z literatury jako High-Gain Disturbance Observers
lub HGDO) stanowią interesującą klasę systemów, dedykowanych zarówno układom
liniowym, jak i nieliniowym. Ich główną zaletą jest efektywne ograniczenie perturbacji w
układzie, przy jednoczesnym braku wymogu dokładnej znajomości modelu matematycznego
danego obiektu.
Większość wyników dostępnych obecnie w literaturze dotyczącej HGDO ma
charakter teoretyczny lub prezentowanych jest w wyidealizowanych warunkach
pracy. Rezultaty te nie uwzględniają jednak pewnych podstawowych zjawisk występujących
w obiektach rzeczywistych, a które mogą potencjalnie ograniczyć stosowalność technik
HGDO w praktyce. Procedura sztucznego rozszerzania rzędu obiektu i obserwatora
zakłócenia,

charakterystyczna

dla

technik

HGDO,

może

generować

przykładowe

"praktyczne" problemy:
numeryczne (związane z wymaganiami dotyczącymi mocy obliczeniowej i
minimalnego czasu próbkowania systemu),
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niepewności związane z wpływem szumów pomiarowych (które w konsekwencji
mogą nawet prowadzić do destabilizacji systemu),
potencjalnego dużego zużycia energii (będącego rezultatem np. zbyt dużych
wzmocnień obserwatora).
Według najlepszej wiedzy autora wniosku, aktualna literatura nie posiada wyników
prezentujących całościową, dokładną i obiektywną analizę stosowalności technik HGDO w
rzeczywistych układach sterowania. Przygotowywana rozprawa doktorska jest zatem
odpowiedzią na rosnące zainteresowanie technikami HGDO widoczne w ostatnich kilku
latach oraz odpowiedzią na pytania dotyczące aplikowalności tych metod w praktyce
przemysłowej. Wnioskujący stawia zatem następującą hipotezę badawczą, którą będzie
weryfikował

w

ramach

przygotowywanej

rozprawy:

„Techniki

estymacji

i

kompensacji zakłóceń HGDO mogą być z powodzeniem stosowane w rzeczywistych
układach sterowania bez obaw o problemy numeryczne, zbyt duży wpływ szumów
pomiarowych, przy jednoczesnym rozsądnym koszcie zużycia energii”.
W

realizowanych pracach badawczych została przyjęta metodyka badań,

polegająca na zastosowaniu badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych (Rys.1).

Rys. 1 Planowane fazy realizacji badań w ramach rozprawy doktorskiej
(autor: Rafał Madoński).
Spodziewanym rezultatem przygotowywanego doktoratu jest wypełnienie
dostrzeżonej

„luki”

pomiędzy

już

istniejącymi

wynikami

teoretycznymi,

a

potencjalnym zastosowaniem przemysłowym technik HGDO. Planowanym rezultatem
projektu jest zatem kompleksowa baza wiedzy dotycząca stosowalności obserwatorów
zakłócenia

typu

HGDO

w

praktyce.

Zastosowanie

badań

symulacyjnych

oraz

eksperymentów, w połączeniu z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego
(np. szybkich matryc FPGA w sterowniku PAC do wielowątkowych operacji matematycznych)
pozwoli na całościowe spojrzenie na aktualny stan wiedzy dotyczący tego obszaru
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dyscypliny naukowej. Pozwoli to także na prezentację wyników dysertacji doktorskiej w
postaci rzetelnej, bezstronnej, wielokryterialnej analizy technik HGDO oraz wskaże miejsce
tych metod pośród aktualnie stosowanych technik regulacji obiektami rzeczywistymi.
Nabyta wiedza, dotycząca metod HGDO, będzie stanowiła fundament do dalszych
badań nad technikami estymacji i kompensacji zakłócenia. Zawierać będzie bowiem
przydatne informacje dotyczące m.in. sposobu projektowania oraz strojenia HGDO w
układach rzeczywistych, wpływu szumów pomiarowych, odporności parametrycznej oraz
strukturalnej obserwatora, czy też konsekwencji wyboru danej metody dyskretyzacji. Wyniki
rozprawy mogą być wg jego autora interesujące dla potencjalnych użytkowników technik
HGDO (np. dużych firm produkcyjnych z województwa wielkopolskiego), gdyż właśnie
nowoczesne metody efektywnej estymacji i kompensacji zakłóceń w układach sterowania
leżą w nurcie aktualnie popularnych tematów w inżynierii sterowania.
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