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Typowe zadania inżyniera i zmiany technologiczne 

w automatyce

Streszczenie: W artykule zaprezentowano kilka aplikacji systemów pomiarowych i systemów ste-
rowania, zrealizowanych w różnych technologiach. Zaprezentowane przykłady pokazują typowe 
zadania inżynierskie oraz ilustrują przemiany technologiczne, jakie dokonały się w ciągu ostatnich 
kilkudziesięciu lat. 

Słowa kluczowe: sterowanie automatyczne, przemiany technologiczne, studium przypadku.

Typical engineer’s tasks and technological changes in automation 

Summary: The paper presents several applications of the measuring systems and the control sys-
tems realised in various technologies. The examples presented show the typical engineering tasks 
and illustrate the technological changes made during several dozen last years.

Keywords: automatic control, technological change, case study.

 1. Wprowadzenie

Zadania inżyniera automatyka, mimo znaczących zmian technologicznych, zasadni-

czo nie zmieniły się od kilkudziesięciu lat. Typowe zadania przewidziane dla przedstawi-

cieli tego zawodu to realizacja torów pomiarowych i wykonawczych oraz opracowanie 

i implementacja algorytmów sterowania (w aktualnie dostępnych platformach sprzęto-

wych i programowych). Dobrym przykładem będzie problem doboru nastaw optymalnych 

regulatora PID w zamkniętym układzie regulacji. Zasady doboru nastaw opracowano na 

początku poprzedniego stulecia (Küpfmüller, 1928) a są one (z pewnymi modyfikacjami) 

stosowane we współczesnych komputerowych sieciach sterowania (Solnik, Zajda, 2013). 

Dlatego w artykule podjęto próbę śledzenia tych przemian technologicznych, ilustrując 

je przykładami aplikacji systemów sterowania. Jako zasadę porządkującą przyjęto rodza-

je stosowanych technologii. Zostały wybrane aplikacje zrealizowane na Dolnym Śląsku.
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 2.  Technologia analogowa: pomiar parametrów 
środowiskowych w kopalni

Na początku lat 80. jeden z moich studentów, pracujący w biurze projektowym CU-

PRUM we Wrocławiu, zainteresowany był skonstruowaniem przyrządu do pomiaru wa-

runków środowiskowych w kopalni. Były to czasy, kiedy już istniały przemysłowe syste-

my z mikroprocesorami. Znanymi rozwiązaniami był produkowany we Wrocławiu system 

ELWRO-80, oparty na procesorze Intel 8080 oraz system produkowany przez ZEG Tychy, 

oparty na procesorze Z-80. Jednak praktycznie nie były dostępne dobre przetworniki ana-

logowo-cyfrowe, dlatego wspólnie ze studentem zdecydowaliśmy, że zastosujemy roz-

wiązanie analogowe.

Wskaźnikiem służącym do oceny oddziaływań termicznych na człowieka w środowi-

sku pracy, jest wskaźnik WBGT. Jego nazwa pochodzi od miejsca umieszczenia czujników 

pomiaru temperatury: pomiar w stanie wilgotnym (Wet Bulb) oraz pomiar w poczernionej 

kuli (Glob Temperature). Dodatkowo urządzenie miało mierzyć temperaturę otoczenia 

(termometr suchy). Sposób mierzenia współczynnika WGBT określały obowiązujące prze-

pisy, zawarte w normie PN-85/N-0811 (Wacławik i in, 2013). Wartość współczynnika WBGT 

należy obliczyć ze wzoru: 

 (1)

gdzie:
t
nw

 – temperatura wilgotna naturalna (bez wymuszenia przepływu powietrza) w °C, 
t
g
 – temperatura poczernionej kuli w °C.

Jako czujniki pomiarowe zostały wykorzystane typowe przemysłowe czujniki Pt100. 

Aby przetworzyć rezystancyjny sygnał z czujnika na sygnał napięciowy, wykorzystano 

układ scalony UL1111, produkowany przez firmę Unitra CEMI. Układ ten jest stosunkowo 

prosty, jego struktura składa się jedynie z 6 tranzystorów wykonanych na wspólnym pod-

łożu (Unitra, 2015). Dwa z nich, T1 i T2, są wewnętrznie połączone emiterami, tworząc parę 

różnicową. Dzięki tej parze różnicowej tranzystorów możliwe było skonstruowanie dokład-

nego przetwornika pomiarowego. Schemat elektryczny układu pokazano na rysunku 1.  

Przyglądając się fragmentowi dokumentacji na rysunku 1, zauważymy, że dokumentacja 

była wykonana ręcznie (są widoczne drobne błędy kreślarskie). Tylko westchnąć: to były 

czasy!

Ostatecznie został skonstruowany przyrząd pomiarowy pokazany na rysunku 2. Po-

zwalał on na pomiar temperatur: termometru suchego (T1), termometru mokrego (T2), 

czarnej kuli (T3) oraz współczynnika WBGT.

,3.07.0 gttnwWBGT
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Rys. 1. Schemat elektryczny układu scalonego UL1111 firmy Unitra CEMI (Unitra, 2015)

Rys. 2. Przyrząd do pomiaru współczynnika WBGT

W torach przetwarzania analogowego zostały zastosowane precyzyjne wzmacnia-

cze pomiarowe oraz opisane wcześniej układy scalone UL1111. Część analogowa wyka-

zywała błędy pomiarowe rzędu 0,05%. Był to bardzo dobry rezultat techniczny. Jednak 

wobec braku możliwości zastosowania przetwornika analogowo-cyfrowego wynik po-

miaru był prezentowany na analogowym mierniku magnetoelektrycznym o dokładno-

ści rzędu 1%.

 3.  Technologia cyfrowa: adaptacyjny dozownik 
katecholaminy

W latach 70. poprzedniego stulecia autor artykułu pracował w Zakładzie Automatyki 

i Modelowania w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. W tym za-

kładzie prace badawczo-rozwojowe były prowadzone w zespole pod kierownictwem dra 

inż. Andrzeja Jabłońskiego. Wówczas powstawały układy sterowania oparte na cyfrowych 

układach scalonych oraz na zespołach mikroprocesorowych. Były to realizacje zamówień
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z przemysłu i obejmowały szeroko rozumianą automatykę. Wtedy też zaprojektowano 

i wykonano hybrydową maszynę analogowo-cyfrową do modelowania zadań filtracji wód 

w kopalniach (Bober i in., 1979). Zasadniczym zagadnieniem było prognozowanie pozio-

mu wód gruntowych, zmieniających swoje położenie w przestrzeni i w czasie, na skutek 

postępującego wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkową. Z naukowego punktu 

widzenia, formalny opis zjawiska tzw. filtracji nieustalonej, będący matematycznym mo-

delem opartym na układach równań różniczkowych cząstkowych, często nieliniowych 

i niestacjonarnych, ze zróżnicowanymi warunkami brzegowymi i początkowymi, był bar-

dzo interesującym wyzwaniem dla naukowców. W okresie 10 lat w Zakładzie zaprojek-

towano i wykonano trzy takie specjalizowane analizatory na rzecz Biura Projektowego 

POLTEGOR. Ostatni z tej rodziny analizatorów, HAF-2 (Hybrydowy Analizator Filtracji), 

pozwalał na równoczesne modelowanie niestacjonarnych zjawisk fizycznych o tzw. para-

metrach rozłożonych, w 600 punktach (na obszarze 24 × 25 punktów), z zaawansowanym 

systemem próbkowania pomiarów i cyfrowym układem sterowania.

Przy okazji realizacji dużych tematów (czasami kilkuletnich), często realizowaliśmy 

drobne zlecenia na potrzeby lokalnego środowiska. I tak koledzy z naszego zespołu: dr 

inż. Andrzej Jabłoński i jego brat inż. Janusz Jabłoński, skonstruowali urządzenie do pa-

rametryzowania rozrusznika serca (po wszczepieniu do ciała pacjenta). Zespół nasz stał 

się znany w środowisku medyków i stąd autor artykułu miał możliwość skonstruowania 

„automatycznej strzykawki”.

Podczas operacji na bieżąco monitorowany był pomiar ciśnienia. Jest to inwazyjny 

pomiar. Sondę z czujnikiem ciśnienia wprowadzano przez żyłę udową do przedsion-

ka serca. Anastezjolog miał do dyspozycji urządzenie, w którym mocuje się strzykawkę 

z katecholaminą. Urządzenie jest zasilane zapięciem prądu przemiennego 230 V. Poprzez 

przełączenie przekładni mechanicznych lekarz zadawał prędkość przesuwu tłoka w strzy-

kawce i wpływał w ten sposób na ilość podawanej katecholaminy. Urządzenie posiadało 

sygnał wyjściowy napięciowy, o zakresie od 0 V do 3 V, informujący o zmierzonym ciśnie-

niu w przedsionku serca. 

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta nie można było ingerować w konstrukcję 

układu napędowego strzykawki. Został zaproponowany układ modulacji PWM w zasila-

niu podajnika strzykawki. Na podstawie pomiaru ciśnienia krwi układ adaptował się do 

pomiaru i zwiększał bądź zmniejszał czas podawania napięcia na silnik. Jako okres sygna-

łu wybrano czas T
0m

 = 2,56 [s]. W ramach tego cyklu układ sterujący zadaje odcinek czasu 

T
W

, w jakim załączone jest napięcie na silnik napędu strzykawki (T
W
 należy do przedziału 

od 0,2 [s] do 2,5 [s]).

Lekarz anestezjolog zadawał dwa progi alarmowe dla sygnału pomiarowego U
p
, które 

powodowały włączenie alarmu: U
H
 – ciśnienie za wysokie i U

L
 – ciśnienie za niskie. Został 

zaproponowany algorytm sterowania, w którym co 2,56 [s], wykonuje się modyfikacja 

czasu wypełnienia T
W

, opisana zależnością:
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gdzie: U
1 
= U

L 
+ 1/3(U

H  
– U

L
), U

2 
= U

H 
– 1/3(U

H  
– U

L
).

Algorytm ten został zaimplementowany na układach TTL, z wykorzystaniem licz-

ników rewersyjnych 74193 (do wyznaczania czasu załączenia silnika T
W
 i cyklu pra-

cy T
0
). Uproszczoną strukturę układu sterującego pokazano na rysunku 3. W układzie 

tym dwa komparatory porównują napięcie pomiarowe U
P
 z zadanymi progami U

1
 i U

2
. 

W zależności od wyniku tych porównań, co 1 sekundę następuje ewentualna modyfi-

kacja licznika odpowiedzialnego za współczynnik wypełnienia sygnału PWM podawa-

nego na silnik.

Rys. 3. Adaptacyjny układ sterowania strzykawką

 4.  Początki technologii mikroprocesorowej – kopalniany 
rejestrator sejsmiczny

Na początku lat 80. XX wieku we Wrocławiu w ELWRO wyprodukowano pierwszy 

przemysłowy system oparty na mikroprocesorze. Projekty, prototypy urządzeń i doku-

mentacja technologiczna powstały w IKSAiP we Wrocławiu. Pracownią projektową kiero-

wał inż. Roman Ninard. Wiodącym projektantem tego systemu był inż. Andrzej Porębski. 

Opracował on koncepcję systemu oraz podstawowe narzędzia serwisowe i produkcyjne 

(Izworski, Porębski, 1986). Autor artykułu miał to szczęście, że pracował w tym zespole. 

W tamtych czasach były to bardzo nowoczesne rozwiązania w branży automatyki prze-

mysłowej.
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Jednym z większych przedsięwzięć była konstrukcja kopalnianego rejestratora sejsmicz-

nego dla stacji sejsmicznej w Rudnej. Opracowany rejestrator miał zastąpić dotychczaso-

wą technologię analogową. W realizacji analogowej rejestratora źródłem sygnału są czuj-

niki drgań sejsmicznych zakotwione w kopalni. Zaopatrzone są w modulatory sygnału (na 

częstotliwość akustyczną), dzięki temu sygnały mogły być przesyłane zwykłymi linami te-

lefonicznych, powszechnie stosowanymi w kopalniach. Na powierzchni, w rejestratorni, 

sygnał był poddawany demodulacji i zapisywany na wielościeżkowym magnetofonie. Sy-

gnały te były również podawane na głośniki, dzięki czemu obsługa stacji mogła stwierdzić 

wystąpienie wstrząsu. Po stwierdzeniu wstrząsu obsługa przełączała sygnały na drugi re-

jestrator, natomiast z pierwszego rejestratora odtwarzano w zwolnionym tempie sygnały 

i wykreślano je na wielościeżkowym rejestratorze papierowym. Na podstawie otrzyma-

nych wykresów, znając rozmieszczenie czujników w kopalni, po wyznaczeniu wzajem-

nych opóźnień pomiędzy sygnałami, można było wyznaczyć epicentrum wstrząsu. 

Poważnym problemem była możliwość automatycznego wykrycia wstrząsów. Pro-

blem polegał na tym, że modulatory i demodulatory sygnałów rozstrajały się i otrzymany 

sygnał był znacznie przesunięty względem poziomu zerowego. Nie można było zastoso-

wać warunku progowego: „wykryto wstrząs, gdy |Usygn| > Uprog”. Autor artykułu zapro-

ponował, aby wyznaczać wariancje sygnałów sejsmicznych i na podstawie tej wartości 

wykrywać wstrząsy (Izworski i in., 1984). Jednak takiego zadania nie był w stanie wykonać 

system mikroprocesorowy w czasie rzeczywistym. Został zatem skonstruowany specjali-

zowany arytmometr o długości słowa roboczego 32 bity w oparciu o 8 układów jednost-

ki atrytmetyczno-logicznej DM54181 oraz 2 układy ekspandera przeniesień 54S182. Taki 

arytmometr był w stanie wykonywać operacje arytmetyczne i logiczne w cyklu 50 ns 

(Izworski, 1987), (Izworski, Zajda, 1998). 

Zadaniem urządzenia było obliczanie wariancji sygnałów w oparciu o znaną za-

leżność:
(3)

Moduł arytmometru obliczał średnią i średnią kwadratową N próbek, osobno dla każ-

dego z J kanałów pomiarowych, zgodnie z zależnościami: 

(4)

(5)

Arytmometr posiadał w przestrzeni sygnałów I/O dwa 8-bitowe rejestry do wpisu po-

miarów z czujników sejsmicznych (próbkami były 12-bitowe wyniki z przetworników AC). 

Jednocześnie posiadał własną wewnętrzną pamięć na wyniki pośrednie. Dane pomiarowe 
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zostawały uzupełnione o 2 bity sterujące: jeden do zerowania licznika kanałów j a drugi 

– do zerowania licznika próbek i. Po wykonaniu sum częściowych zgodnie ze wzorami (4) 

i (5), moduł arytmometru wpisywał uzyskane wyniki do pamięci głównej mikroprocesora. 

Do tego wpisu został wykorzystany tryb DMA. Na bazie uzyskanych doświadczeń zapro-

ponowano zdecentralizowany system do rejestracji pomiarów sejsmicznych (Izworski, 

Kraśniewski, 1991).

 6.  Metrologia wspomagana komputerowo – badanie 
sygnatur lasera CO

2

Od początku bieżącego stulecia w przemyśle powszechnie stosowane są sterowniki 

PLC oraz stacje operatorskie SCADA. Ciekawym połączeniem technologii powszechnie 

stosowanej w przemyśle z nowoczesnymi badaniami laboratoryjnymi, jest stanowisko 

do badania sygnatur lasera gazowego CO
2
. Kierownikiem zespołu badawczego był dr hab. 

inż. Edward Pliński z Instytutu Technologii Elektronowej (ITE) Politechniki Wrocławskiej. 

Zespół ten od wielu lat zajmował się laserami, zaś autor artykułu dołączył do tego ze-

społu jako specjalista od automatyzacji procesów przemysłowych. W badanym ośrodku 

optycznym generowano linie emisyjne, zmieniając długość optyczną ośrodka (a tym sa-

mym optyczne częstotliwości rezonansowe), co pokazano na rysunku 4 (Pliński i in., 2005). 

W wyniku takich zmian układ generuje sygnaturę laserową, swoisty podpis molekuł wy-

stępujących w badanym ośrodku.

Rys. 4. Mechanizm generacji linii widma przez laser CO
2
 (Pliński i in., 2005)
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W celu zautomatyzowania procedur pomiarowych oraz utworzenia bazy danych 

z przeprowadzonych eksperymentów, został zaproponowany układ sterowania przedsta-

wiony na rysunku 5. Do zmiany długości optycznej ośrodka wykorzystuje się przesuwnik 

piezoceramiczny (PZT) oraz śrubę mikrometryczną (SM), napędzaną silnikiem skokowym. 

Wprowadzenie śruby mikrometrycznej i silnika skokowego pozwoliło na zwiększenie 

zakresu zmian długości optycznej ośrodka rezonansowego i tym samym badanie lasera 

w większym zakresie pomiarowym.

Rys. 5. Stanowisko badawcze do sterowania laserem CO2 (Izworski, 2008)

 6.  Sieci komputerowe – zintegrowany system wytwarzania 
i zarządzania 

Współcześnie większość aplikacji sterowania automatycznego realizowana jest 

w sieciach komputerowych. Są to zwykle lokalne sieci integrujące urządzenia sterujące, 

oddalone moduły I/O, panele operatorskie i stacje operatorskie. Coraz częściej mamy jed-

nak do czynienia ze złożonymi sieciami sterowania, łączącymi w sobie zarówno sterowa-

nie produkcją, jak i zarządzanie przedsiębiorstwem. Przykładem sieci CIMM (Computer 
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Integrated Manufacturing & Management Systems) jest system zarządzania mediami, 

o strukturze funkcjonalnej pokazanej na rysunku 6 (Lewoc i in., 2009). Centrala struktura 

funkcjonalna systemu jeszcze nie przesądza o rzeczywistych połączeniach pomiędzy wę-

złami sieci. Zwykle stosuje się topologie gwiazdy, topologie ze wspólnym medium oraz 

topologie mieszane.

Istotnym problemem pojawiającym się w rozproszonym systemie sterowania są opóź-

nienia w pętlach regulacji, wnoszone przez połączenia sieciowe. Klasyczny problem stabi-

lizacji układów regulacji urasta do poważnego problemu, ponieważ opóźnienia w obwo-

dach regulacyjnych prowadzą zwykle do niestabilności. Na rysunku 7 pokazano zastępcze 

transmitancje układu z uwzględnieniem transmitancji lokalnego układu regulacji G(s) 

i członów z wykładniczą funkcją transmitancji exp(-sT
i
) dla linii komunikacyjnych. 

Rys. 6. Ogólna struktura systemu Media (Lewoc i in., 2009)

Rys. 7. Diagramy dla topologii gwiazdy i ze wspólnym medium (Lewoc i in., 2009)
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7. Zakończenie

Wędrówka w czasie po różnych technologiach stosowanych w automatyce dobrze 

pokazuje przemiany dokonujące się w naszym regionie dolnośląskim, a w szczególności 

w Zagłębiu Miedziowym. Autor artykułu wybrał aplikacje, których realizacja (na danym 

etapie rozwoju technologicznego) była poważnym wyzwaniem technicznym. We wszyst-

kich tych przypadkach bardzo ważny był precyzyjny opis formalny procesów sterowa-

nia. Nie znalazło to pełnego odzwierciedlenia w treści artykułu, ponieważ prezentowane 

opracowanie jest skierowane do szerokiego kręgu odbiorców. 

Autor ma nadzieję, że przedstawiona różnorodność obszarów aplikacyjnych zachęci 

młode pokolenie inżynierów automatyków do zgłębiania nowych technologii oraz podej-

mowania wyzwań technicznych na miarę XXI stulecia.

Podziękowania
Dziękuję Kolegom z byłego Zakładu Automatyki i Modelowania (obecnie Katedra 
Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania) na Wydziale Elektroniki Politech-
niki Wrocławskiej oraz z Instytutu Komputerowych Systemów i Pomiarów we Wro-
cławiu za to, że mogłem w tym gronie formować się jako inżynier i naukowiec oraz 
za współpracę w realizacji wielu ciekawych projektów. Szczególnie dziękuję mojemu 
mentorowi Andrzejowi Jabłońskiemu za promotorstwo mojej pracy magisterskiej i po-
moc na początku kariery naukowej.
Artykuł dedykuję moim synom Grzegorzowi i Mateuszowi, którzy już wkroczyli na 
drogę inżynierów automatyków. Życzę im, by znaleźli wiele satysfakcji z realizacji 
wyzwań zawodowych, jakie przyniesie im dokonująca się rewolucja technologiczna.
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