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Program wykładów

1. Podstawowe pojęcia automatyki

2. Właściwości i struktury układów sterowania

3. Opis matematyczny liniowych członów automatyki

4. Metody analizy liniowych układów automatyki

5. Podstawowe elementy układów automatyki

6. Regulacja automatyczna; regulatory P, PI, PID

7. Praktyczna realizacja układów automatyki 
(automatyzacja)

8. Zagadnienia wybrane
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Program wykładu 1-4

1. Podstawowe pojęcia automatyki

• Wprowadzenie

• Automatyka i automatyzacja

• Sygnały i obiekty w automatyce 

• Sterowanie i regulacja

• Realizacja układów sterowania

2. Właściwości i struktury układów sterowania

• Wiadomości wstępne

• Zadania układów sterowania

• Właściwości obiektów i procesów sterowanych

• Sterowanie scentralizowane i rozproszone

• Sterowanie hierarchiczne (struktury 
wielowarstwowe)
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Podstawowe pojęcia automatyki

1. Podstawowe pojęcia automatyki

• Wprowadzenie

• Automatyka i automatyzacja

• Obiekt w automatyce

• Sterowanie i regulacja

• Realizacja układów sterowania

2. Właściwości i struktury układów sterowania

• Wiadomości wstępne

• Zadania układów sterowania

• Właściwości obiektów i procesów sterowanych

• Sterowanie scentralizowane i rozproszone

• Sterowanie hierarchiczne (struktury 
wielowarstwowe)



• Rozwój nauki i technologii

• James Watt (1750):  Regulator odśrodkowy (empiria)

• od XVIII wieku rozwój naukowych metod badawczych

• wiek XIX – pary i elektryczności

• Początek XX wieku - połączenie intuicji i teorii
Max Tolle (1915)  : regulacja prędkości, 
Minorsky (1922)  : kierowanie statkami, stabilność
Nyquist   (1932)  : stabilność układu zamkniętego na podstawie
charakterystyk układu otwartego
Hazen (1934)       : nadążne serwomechanizmy przekaźnikowe

• Połowa XX wieku : metody częstotliwościowe, jakość regulacji, 
metoda zmiennych stanu, sterowanie wielowymiarowe, optymalne, 

• Od 1980   :  sterowanie odporne,  H2,  H∞ , adaptacyjne, rozmyte, 
sztuczna inteligencja, …. 

• Automatyka - Ford Motor Company (1940) : zespołowe działanie wielu 
połączonych ze sobą maszyn

• Robot  - Karel Čapek (1920) , sztuka R.U.R – rozumne urządzenie 
wspomagające pracę człowieka
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Wprowadzenie – rys historyczny
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Wprowadzenie – rys historyczny
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Podstawowe pojęcia automatyki

1. Podstawowe pojęcia automatyki

• Wprowadzenie

• Automatyka i automatyzacja

• Obiekt w automatyce

• Sterowanie i regulacja

• Realizacja układów sterowania

2. Właściwości i struktury układów sterowania

• Wiadomości wstępne

• Zadania układów sterowania

• Właściwości obiektów i procesów sterowanych

• Sterowanie scentralizowane i rozproszone

• Sterowanie hierarchiczne (struktury 
wielowarstwowe)
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Podstawowe pojęcia automatyki

Automatyka obejmuje teorię i praktyczne rozwiązania prowadzące do  
eliminowania lub ograniczania bezpośredniego udziału człowieka w 
wykonywaniu rozmaitych zadań. 

Automatyzacja oznacza wprowadzanie elementów, urządzeń, 
układów, a także metod automatyki do różnych sfer działalności 
człowieka

Wywodzi się z nauk technicznych i wykorzystywana początkowo w procesach 
wytwórczych; obecnie metody automatyki stosowane są również w naukach 
medycznych, rolniczych, ekonomicznych , np. do działań o charakterze 
organizacyjnym i zarządzającym.

( W.J. Klimasara, Z.Pilat: Podstawy automatyki i robotyki, WSiP  2006 )
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Podstawowe pojęcia automatyki

Automatyka – dziedzina zajmująca się analizą i modelowaniem
matematycznym obiektów i układów różnej natury (np. cieplnych,
chemicznych, elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych,
pneumatycznych). Stworzony model pozwala na zastosowanie teorii
sterowania do stworzenia układu (zwanego regulatorem, sterownikiem,
kontrolerem) sterującego danym obiektem, procesem lub układem tak,
by ten zachowywał się w pożądany sposób.

Na przestrzeni wielu lat w postępującym procesie automatyzacji w różnych dziedzinach
techniki pojawiały się praktyczne rozwiązania układów regulujących samoczynnie (np.
obroty maszyn czy ciśnienia w zbiornikach). Analizę zachowań tych układów traktowano
jako część odpowiedniej dziedziny techniki (np. teorii maszyn czy pneumatyki), co
sprawiało, że wiedza na temat regulacji była porozrzucana pośród różnych działów nauki.
Automatyka organizuje cały ten dorobek, uogólniając go przy tym i upraszczając.
Automatykę można również zdefiniować jako dziedzinę wiedzy, która zajmuje się
możliwościami wyeliminowania lub ograniczenia udziału człowieka w czynnościach
związanych ze sterowaniem różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i
przemysłowymi.

http://www.wikipedia.pl
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Podstawowe pojęcia automatyki - definicje

Sterowanie: celowe oddziaływanie człowieka lub skonstruowanych przez
niego urządzeń na środowisko, a w szczególności na inne urządzenia,

Proces sterowany (obiekt sterowany) : ta część środowiska, która
podlega sterowaniu,

Sygnał : wielkość fizyczna wykorzystana do przekazywania informacji

Sygnały wejściowe (wymuszenia): sygnały oddziałujące na obiekty

• sterujące (sterowania) : sygnały na które możemy mieć wpływ

• zakłócające (zakłócenia)  : niezależne od nas, niepożądane

Sygnały wyjściowe : sygnały wytwarzane przez obiekt (odpowiedź na
wymuszenie)

Element (człon): dowolny zespół, podzespół, przyrząd lub urządzenie, w
którym można wyróżnić grupę sygnałów wejściowych i wyjściowych

Urządzenie sterujące (sterownik, regulator) : urządzenie wytwarzające
sygnały sterujące obiektem (procesem) sterowanym

Układ sterowania: zespół zawierający urządzenie sterujące i obiekt
sterowania
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Podstawowe pojęcia automatyki

1. Podstawowe pojęcia automatyki

• Wprowadzenie

• Automatyka i automatyzacja

• Sygnały i obiekty w automatyce

• Sterowanie i regulacja

• Realizacja układów sterowania

2. Właściwości i struktury układów sterowania

• Wiadomości wstępne

• Zadania układów sterowania

• Właściwości obiektów i procesów sterowanych

• Sterowanie scentralizowane i rozproszone

• Sterowanie hierarchiczne (struktury 
wielowarstwowe)
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Schemat blokowy elementu automatyki

Element (człon): dowolny zespół, podzespół, przyrząd lub urządzenie,
w którym można wyróżnić grupę sygnałów wejściowych i wyjściowych

Sygnał : wielkość fizyczna wykorzystana do przekazywania informacji

Sygnały wejściowe (wymuszenia): sygnały oddziałujące na obiekty

Sygnały wyjściowe : sygnały wytwarzane przez obiekt (odpowiedź na
wymuszenie)
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Schemat blokowy obiektu sterowaniego i jednej z form 
jego modelu 

Obiekt
sterowania u wyjścia y

zakłócenia z

Stan x(t)
u(t) y(t)

]',..,,...,,[ 121 nzzuuu ]',...,,[ 21 ryyyy
]',...,,[ 21 mxxxx

Gdy n = r =1 obiekt jest jednowymiarowy (skalarny);  w przeciwnym razie jest wielowymiarowy

Liczba zmiennych stanu (m) określa rząd obiektu
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Model obiektu (elementu, układu)

Model matematyczny to zbiór równań opisujących zależności sygnałów wejściowych

i wyjściowych w funkcji czasu. W automatyce często formułuje się model w postaci 

równań różniczkowych dla zmiennych stanu x(t) uzupełnionych równaniami 

algebraicznymi dla zmiennych wyjściowych. 

tuDtxCty

tuBtxAtx

Analiza (rozwiązanie równań względem x(t), y(t) ) wymaga znajomości zmiennych 

stanu w chwili początkowej x(t0), przebiegu sygnału u(t) dla t>t0 oraz wartości 

parametrów macierzy A, B, C, D. 

Identyfikacja  polega na wyznaczeniu macierzy parametrów na podstawie przebiegów 

u(t) i y(t) zarejestrowanych podczas eksperymentu na realnym obiekcie.

Synteza polega na takim dobraniu parametrów ABCD modelu całego układu regulacji 

aby uzyskać pożądany przebieg y(t). Cel osiąga się przez wybranie odpowiedniej 

struktury i nastaw regulatora.



AiRA - w1-4 16

Podstawowe pojęcia automatyki

1. Podstawowe pojęcia automatyki

• Wprowadzenie

• Automatyka i automatyzacja

• Sygnały i obiekty w automatyce

• Sterowanie i regulacja

• Realizacja układów sterowania

2. Właściwości i struktury układów sterowania

• Wiadomości wstępne

• Zadania układów sterowania

• Właściwości obiektów i procesów sterowanych

• Sterowanie scentralizowane i rozproszone

• Sterowanie hierarchiczne (struktury 
wielowarstwowe)
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Sterowanie i regulacja

Sterowanie to oddziaływanie na obiekt dla uzyskania określonego (zadanego) 

przebiegu sygnału sterowanego. W otwartym układzie sterowania urządzenie 

sterujące kształtuje sygnał sterujący u(t) jedynie na podstawie wartości zadanej 

sygnału sterowanego, a wartość rzeczywista tego sygnału nie jest uwzględniana. 

W zamkniętym układzie sterowania, działanie urządzenia sterującego (regulatora) 

jest uzależnione od doprowadzonej do niego wartości wielkości regulowanej. To 

połączenie nazywa się sprzężeniem zwrotnym.  Sprzężenie jest ujemne jeżeli sygnał 

pochodzący od sprzężenia odejmuje się od podstawowego sygnału sterującego. 

Sterowanie w zamkniętym układzie sterowania nazywa się regulacją .

Obiekt
Urządzenie
sterujące

yu

z

ObiektRegulator
yu

z

Układ sterowania otwarty Układ regulacji
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Sterowanie i regulacja

Przykłady sterowania i regulacji

• sterowanie temperaturą w pomieszczeniu (COM3LAB)

• sterowanie prędkością samochodu

• inne

Tryby pracy układu sterowania (zamkniętego):

• manualny (MAN) – regulacja ręczna, regulatorem jest człowiek

• automatyczny (AUTO) – regulacja automatyczna , regulatorem jest 

urządzenie

Cechy ogólne układu sterowania:

• zdefiniowane zadanie sterowania (informacje o celach sterowania, 

przebieg wartości zadanej)

• określony algorytm działania (algorytm regulacji , algorytm 

sterowania) czyli zasady wytwarzania sygnału sterującego
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Przykład sterowania w układzie otwartym
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Przykład regulacji ręcznej
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Przykład regulacji automatycznej
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Przykład regulacji automatycznej – schemat blokowy



AiRA - w1-4 23

Podstawowe pojęcia automatyki

1. Podstawowe pojęcia automatyki

• Wprowadzenie

• Automatyka i automatyzacja

• Sygnały i obiekty w automatyce

• Sterowanie i regulacja

• Realizacja układów sterowania

2. Właściwości i struktury układów sterowania

• Wiadomości wstępne

• Zadania układów sterowania

• Właściwości obiektów i procesów sterowanych

• Sterowanie scentralizowane i rozproszone

• Sterowanie hierarchiczne (struktury 
wielowarstwowe)
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Schemat blokowy typowego układu regulacji
jednej  zmiennej wyjściowej y(t)

(węzeł sumacyjny)                                                      (węzeł zaczepowy)     

ObiektRegulator
y(t)u(t)e(t)y0(t)     +    

-

y0(t) : wartość zadana 

e(t) = y0(t) – y(t) :  uchyb regulacji  (błąd, error )

Uproszczenia :  pominięto zadajnik, człon wykonawczy, czujnik pomiarowy

i przetwornik sygnału pomiarowego 

z(t)
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Schemat blokowy typowego układu regulacji
jednej  zmiennej wyjściowej y(t)
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Schemat blokowy typowego układu regulacji
jednej  zmiennej wyjściowej y(t)
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Typy sygnałów (podział ze względu na charakter 
zmiennych fizycznych które je reprezentują) 

Sygnały mechaniczne:  położenie, prędkość, przyspieszenie elementu 

mechanicznego w ruchu (liniowym lub obrotowym)

Sygnały hydrauliczne:  ciśnienie, przepływ objętościowy, prędkość przepływu

Sygnały pneumatyczne:   ciśnienie, (przepływ objętościowy, prędkość przepływu)

Sygnały elektryczne:   napięcie, natężenie prądu (sygnały ciągłe lub dyskretne)

W układzie regulacji występują równocześnie sygnały różnych typów. W trzech 

podstawowych grupach urządzeń automatyki:

• układach pomiarowych (czujniki, przetworniki)

• regulatorach

• układach wykonawczych (siłowniki, silniki, wzmacniacze mocy, nastawniki ,..)

wyróżnia się podgrupy (mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne) ze 

względu na rodzaj przetwarzanych sygnałów

Współczesne regulatory wykorzystują najczęściej sygnały elektryczne w postaci 

dyskretnej (cyfrowej)  
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Przykłady elementów z sygnałami o różnej naturze  
fizycznej
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Przykłady elementów z sygnałami o różnej naturze  
fizycznej
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Przykłady układów sterowania



AiRA - w1-4 31

Przykłady układów sterowania
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Przykłady układów sterowania
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Przykłady układów sterowania
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Przykłady układów sterowania
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Przykłady układów sterowania
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Podstawowe pojęcia automatyki

1. Podstawowe pojęcia automatyki

• Wprowadzenie

• Automatyka i automatyzacja

• Obiekt w automatyce

• Sterowanie i regulacja

• Realizacja układów sterowania

2. Właściwości i struktury układów sterowania

• Wiadomości wstępne

• Zadania układów sterowania

• Właściwości obiektów i procesów sterowanych

• Sterowanie scentralizowane i rozproszone

• Sterowanie hierarchiczne (struktury 
wielowarstwowe)
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Właściwości i struktury układów sterowania

Dane potrzebne do analizy i syntezy (projektowania) 
zamkniętych układów sterowania:

• Zadania sterowania

• Właściwości obiektu (procesu) sterowanego

• Opis matematyczny obiektu (procesu)

• Charakterystyki zakłóceń oddziałujących na układ

• Wskaźniki jakości sterowania (funkcje i metody 
umożliwiające ocenę realizacji sterowania)

• Właściwości sygnałów w układzie sterowania, w 
tym ograniczenia ich wartości

• Założenia dotyczące rodzaju i struktury regulatora
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Zadania układów sterowania

Zadania sterowania ze względu na reakcję na zmiany wartości zadanej i 
zakłócenia:

• zadanie przestawiania – po skokowej zmianie wartości zadanej  (lub 
zakłócenia) układ doprowadza do możliwie jak najszybszego sprowadzenia
uchybu do wartości bliskiej zera

• zadanie nadążania  - układ sterowania stara w każdej chwili 
minimalizować uchyb podczas zmiany wartości zadanej w czasie

• zadanie kompensacji zakłóceń – minimalizacja uchybu wywołanego 
zakłóceniami
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Kompensacja zakłóceń w układach sterowania
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Zadania układów sterowania

Rodzaje sterowania ze względu na charakter sygnału wartości zadanej:

• Sterowanie  stałowartościowe (stabilizacja) ; y0(t)=const ;(przykłady:
regulacja prędkości turbiny, temperatury pieca, prądu spawania)

• Sterowanie programowe;  y0(t)=f(t) , gdzie f(t) jest z góry znana;
przykłady: sterowanie silnikiem pralki automatycznej, maszyny wytwórcze,
obrabiarki sterowane numerycznie

• Sterowanie nadążne ; y0(t)=f(t) , ale f(t) nie jest z góry znana, 
przykłady:   śledzenie obiektu latającego (samolotu, rakiety), przez radar, 
system kierowania bateria przeciwlotniczą 

• Sterowanie ekstremalne; (brak wartości zadanej); układ poszukuje 
punktu pracy optymalnego ze względu na minimum strat, maksimum 
wydajności itp.
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Charakterystyki statyczne
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Charakterystyki statyczne
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Elementy liniowe; linearyzacja
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Układ regulacji ekstremalnej



AiRA - w1-4 45

Układy sterowania o działaniu ciągłym i dyskretnym
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Sygnały impulsowe



AiRA - w1-4 47

Próbkowanie – dyskretyzacja czasu
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Kwantowanie – dyskretyzacja wartości
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Sygnały cyfrowe



AiRA - w1-4 50

Cyfrowa regulacja ciągłej zmiennej y(t)
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Scentralizowane sterowanie obiektami złożonymi
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Zdecentralizowane (rozproszone) sterowanie 
obiektem złożonym
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Przykład sterowania obiektem złożonym
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Podstawowe pojęcia automatyki

1. Podstawowe pojęcia automatyki

• Wprowadzenie

• Automatyka i automatyzacja

• Obiekt w automatyce

• Sterowanie i regulacja

• Realizacja układów sterowania

2. Właściwości i struktury układów sterowania

• Wiadomości wstępne

• Zadania układów sterowania

• Właściwości obiektów i procesów sterowanych

• Sterowanie scentralizowane i rozproszone

• Sterowanie hierarchiczne (struktury 
wielowarstwowe)
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Sterowanie hierarchiczne (struktury wielowarstwowe)
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Sterowanie hierarchiczne (struktury wielowarstwowe)
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Powtórka materiału : podstawowe pojęcia 

1. Objaśnij znaczenie następujących pojęć: sterowanie, 
sygnał, człon automatyki, obiekt sterowania, układ 
sterowania, uchyb sterowania

2. Jak klasyfikuje się sygnały w automatyce? Wymień 
znane Ci kryteria klasyfikacji i rodzaje sygnałów. 

3. Objaśnij czym różni się sterowanie w układzie 
otwartym od sterowania w układzie zamkniętym. 
Narysuj schematy blokowe obu typów układów.

4. Na czym polega kompensacja zakłócenia? Podaj 
przykłady, narysuj schematy blokowe.

5. Podaj kryteria klasyfikacji i wymień znane Ci rodzaje 
układów sterowania


