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Streszczenie 

Niniejsza praca jest po wiecona wybranym problemom zwi zanym z zastosowaniem 
systemów informatycznych w transporcie samochodowym. Rozpatrzono nast puj ce zagadnienia: 
pojazd jako mechatroniczny system automatycznej regulacji, zintegrowany informatyczny system 
zarz dzania eksploatacj  pojazdów. Przedstawiono koncepcj  zintegrowanego informatycznego 
sterowania pojazdów. 

 
S owa kluczowe: mechatroniczny system automatycznej kontroli, system informatyzny 

 
INTEGRATED IT SYSTEM FOR VEHICLE CONTROL 

 
Summary 

Paper presents some aspects of IT system implementation into vehicle transport. The following 
issues were discussed: vehicle as mechatronic system of automatic control, integrated IT system of 
vehicle operation management. The concept of integrated IT system for vehicle control was 
presented. 

 
Key words: mechatronic system of automatic control, IT system 

 
 

1. WPROWADZENIE 
 
Dla potrzeb niniejszej pracy wprowadzono 

poj cie podstawowego systemu informatycznego, 
który zdefiniowano nast puj co: 

 Ip = < H, P, B, K, RHP > (1) 

gdzie: 
H – sprz t techniczny; 
P – oprogramowanie; 
B – bazy danych; 
K – sie  telekomunikacyjna; 
RHP – relacje. 

Podstawowy system informatyczny w zale no ci 
do potrzeb mo e by  wykorzystany do zarz dzania 
dowolnymi systemami dzia ania, sterowania obiek-
tami lub procesami, mo e by  elementem podsys-
temu diagnostycznego urz dze  technicznych lub 
realizowa  inne funkcje (rys. 1). Podkre li  jednak 
nale y, e w zale no ci od przeznaczenia tego  
systemu b dzie on mia  swoje charakterystyczne 
cechy i ró norodno  w zakresie sprz tu, oprogra-
mowania, baz danych, a tak e sieci telekomunika-
cyjnych, w tym komputerowych. 
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Rys. 1. Zastosowanie podstawowego systemu 
informatycznego w dzia alno ci ludzi 

 
Niniejsza praca zosta a po wi cona wybranym 

problemom zwi zanym z zastosowaniem systemów 
informatycznych w transporcie samochodowym 
dotycz cym samochodu inteligentnego, jego 
logistyki, eksploatacji i diagnostyki. 

 
2. INTELIGENTNY SAMOCHÓD 

Inteligentny pojazd samochodowy jest to obiekt 
techniczny o nast puj cych w a ciwo ciach [5]: 

samoczynnie utrzymuje okre lony wysoki 
poziom bezpiecze stwa pasa erów; 
ogranicza wp yw szkodliwych czynników 
(spaliny, ha as) na rodowisko naturalne; 
samoczynnie dopasowuje si  do istniej cych 
oporów ruchu; 
zabezpiecza wysoki poziom us ug logistycznych, 
eksploatacyjnych i diagnostycznych. 
Uzyskanie wymienionych w a ciwo ci jest mo -

liwe, je eli potraktuje si  pojazd mechaniczny jako 
system mechatroniczny automatycznej regulacji. 
Ka dy system automatycznej regulacji zawiera co 
najmniej trzy elementy podstawowe: pomiarowy, 
steruj cy i wykonawczy. Elementy te tworz  cz ony 
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operacyjne regulatora, a cznie z obiektem regulacji 
stanowi  uk ad regulacji automatycznej, ze sprz e-
niem zwrotnym. W ogólnym przypadku przez ste-
rowanie b dziemy rozumieli tak  zmian  wej , 
która zapewni osi gni cie celu rozpatrywanego 
systemu [1, 2, 4]. 

W ostatnich latach obserwuje si  ogromny roz-
wój pojazdów samochodowych w aspekcie jako-
ciowym. Oznacza to wprowadzenie do pojazdu 

wielu nowych uk adów takich jak (rys. 2): bezpie-
cze stwa, elektroniczno-informatycznych, specjal-
nych i innych. Ilustracj  graficzn  pojazdu jako 
systemu mechatronicznego automatycznej regulacji 
przedstawiono na rys. 3. Cz ony pomiarowe systemu 
mierz  takie wielko ci jak: si a nap dowa PK, si a 
hamowania PH, zu ycie paliwa GP, inne d. Mierzone 
mog  by  inne wielko ci po rednie. Zmierzone 
warto ci PK’, PH’, GP’, d’ tych wielko ci s  przeka-
zywane do elektronicznych jednostek steruj cych 
(sterowników), gdzie porównywane s  z warto-
ciami wielko ci zadanych PKZ, PHZ, GPZ, dZ. 
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Rys. 2. Niektóre uk ady specjalne 
inteligentnego samochodu:  
ECU Engine Control Unit – modu  

(jednostka) sterowania silnikiem;  
EFI Electronic Fuel Injection – 

elektroniczny wtrysk paliwa,  
SPI Single Point Injection – 

jednopunktowy wtrysk paliwa do 
kolektora dolotowego,  

MPI Multi Point Injection – 
wielopunktowy wtrysk paliwa do 
kolektora dolotowego,  

GDI Gasoline Direct Injection – 
bezpo redni wtrysk paliwa do komory 
spalania (zap on iskrowy),  

MIL Malfunction Indicator Light – 
sygnalizator (lampka) uszkodzenia 
uk adu kontroli czysto ci spalin,  

EDC Electronic Diesel Control – 
elektroniczny wtrysk paliwa w 
silnikach o zap onie samoczynnym,  

UIS Unit Injector System – 
pompowtryskiwacz,  

UPS Unit Pump system – pompa – przewód 
– wtryskiwacz na ka dy cylinder, 

 ABS Anti Blok System – uk ad 
przeciwblokuj cy hamulców,  

AS Active Suspention – zawieszenie 
aktywne,  

ASC Antil Slip Control – uk ad regulacji 
przeciwpo lizgowej,  

ATC Automatic Transmission Control – 
uk ad automatycznej zmiany 
prze o enia,  

CCS Cruise Control System – uk ad 
regulacji pr dko ci jazdy,  

EAS Electronically Assisted Steering – 
elektroniczne wspomaganie uk adu 
kierowniczego,  

EC4WD Electronically Controled 4 Wheel 
Drive – elektroniczne sterowanie 
nap dem czterech kó , 

 EC4WS Electronically Controled 4 Wheel 
Steering – elektroniczne sterowanie 
skr tem czterech kó ,  

ESP Electronic System Position – uk ad 
stabilizacji toru jazdy 
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Rys. 3. Pojazd jako mechatroniczny system 
automatycznej regulacji [5] 

Wynikiem tej operacji jest ustalenie sygna ów 
uchybu e1, e2, e3 i e4. Sygna y uchybu s  
przetwarzane w sterownikach na sygna y steruj ce 
u1, u2, u3, u4, które oddzia ywaj  na cz ony 
wykonawcze, a te z kolei generuj  wielko ci v1, v2, 
v3, v4 steruj ce, bezpo rednio oddzia ywuj ce na 
obiekt regulowany, z regu y mechaniczny.  

 
3. ZINTEGROWANY SYSTEM 

INFORMATYCZNY ZARZ DZANIA 
EKSPLOATACJ  POJAZDÓW 

 
Wspó czesna eksploatacja pojazdów 

mechanicznych powinna by  realizowana w oparciu 
o kryteria stanu obiektów i kosztów z 
wykorzystaniem informatycznych systemów 
zarz dzania: ewidencyjnych, informowania 
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kierownictwa, wspomagania decyzji ekspertowych i 
zintegrowanych. 

Na rys. 4 przedstawiono dowolny system 
dzia ania (np. przedsi biorstwo budowy maszyn, 
rolnicze, us ugowe) z wyró nionym zintegrowanym, 
informatycznym systemem zarz dzania logistyk  
eksploatacyjn  i diagnostyk  obiektów 
technicznych, w tym pojazdów samochodowych [3]. 
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Rys. 4. Ilustracja miejsca informatycznego 
podsystemu zarz dzania eksploatacj  
obiektów technicznych w systemie dzia ania: 

Opis symboli na rysunku 4: 
SO - system dzia ania (np. przedsi biorstwo 
przemys owe, rolnicze, jednostka bud etowa)  
S1 – podsystem sterowany (roboczy, 
wykonawczy);  
S2 – podsystem steruj cy (zarz dzania);  
SPR – podsystem roboczy np. wyrobów, us ug, 
sprzeda y;  
SLR – roboczy podsystem logistyczny;  
ZL, TL, EL, DL, OL – odpowiednio podsystemu: 
zasilania, transportowy, eksploatacji, dystrybucji, 
ochrony rodowiska;  
PO – podsystem obs ugiwania;  
PU – podsystem u ytkowania;  

PBP, PPP, PSP, PSG – odpowiednio podsystemy: 
obs ugiwa  i napraw bie cych, 
przechowywania, napraw rednich, napraw 
g ównych;  
Dg – podsystem diagnostyczny;  
SZW – podsystem zarz dzania szczebla 
najwy szego;  
SP – podsystem zarz dzania produkcj  lub/i 
us ugami;  
SPJ – podsystem zarz dzania jako ci  produkcji 
lub/i us ug;  
SLZ – podsystem zarz dzania logistyk ;  
ZLZ, TLZ, ELZ, DLZ, OLZ – odpowiednio 
podsystemy zarz dzania: zasilaniem, 
transportem, eksploatacj , dystrybucj , ochron  
rodowiska;  

SE – podsystem ekonomiczny;  
SN – inne podsystemy;  
SI – podsystem informacyjny (informatyczny);  
UW – wej cie podsystemu roboczego;  
ZW – zak ócenia podsystemu roboczego;  
YWL – wyj cie podsystemu roboczego 
realizowane przez podsystem dystrybucji;  
YL – wyj cie podsystemu logistycznego;  
SIE, SIZ, SIP, SIL, SIA, SIN – odpowiednio 
podsystemy informatyczne systemów: 
ekonomicznego, zarz dzania systemem 
dzia ania, produkcji lub/i us ug, logistycznego, 
administracji, innych;  
SIE, SID, SIO, SIT, SIC, SIU, SIR – odpowiednio 
podsystemy informatyczne systemów: 
eksploatacji, dystrybucji, ochrony rodowiska, 
transportu, zaopatrzenia, u ytkowania, 
obs ugiwania;  
ILU, ILW, IPU, IZL, IZW – odpowiednio informacje 
o: stanie zewn trznych zasile  logistycznych, 
stanie logistycznego zabezpieczenia produkcji 
(us ug), stanie oddzia ywania otoczenia na 
produkcj  (us ugi), stopniu realizacji zada ;  
IS – informacje przetworzone przez system 
informatyczny;  
ISD, SDD – decyzje podsystemu zarz dzania 
szczebla najwy szego;  
ISL – decyzje kierownika logistyki;  
ISE – decyzje kierownika eksploatacji 
 
Centralne miejsce w systemie dzia ania, w 

aspekcie obiegu informacji i stanie obiektów 
technicznych zajmuje podsystem diagnostyczny Dg. 

Podsystem diagnostyczny Dg zbiera informacje o 
stanie wszystkich obiektów technicznych, które 
funkcjonuj  w systemie dzia ania. Informacje IST o 
stanie obiektów technicznych s  przesy ane do 
podsystemu informacyjnego SI systemu dzia ania 
SO, gdzie s  przetwarzane (informacje ISP) do postaci 
potrzebne podsystemowi zarz dzania ELZ 
eksploatacj  obiektów. Podkre li  nale y, e w 
podsystemie diagnostycznym Dg informacje o stanie 
obiektów technicznych mog  by  przetworzone i 
dostarczone bezpo rednio do podsystemu 
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informacyjnego SI. Jest to uwarunkowane 
organizacj  systemu informacyjnego 
(informatycznego) danego systemu dzia ania. 

Podsystem zarz dzania ELZ eksploatacj  
obiektów technicznych przekazuje do podsystemu 
zarz dzania SLZ logistyki, meldunki ISM o stanie 
urz dze  technicznych. Jednocze nie podejmuje 
decyzje ISE w zakresie obs ugi, naprawy bie cej, 
naprawy redniej, sprzeda y lub likwidacji urz dze  
technicznych. Podsystem SLZ przekazuje informacje 
IS o stanie obiektów technicznych do innych 
podsystemów (np. SP, SPJ, SE), a tak e do 
podsystemu zarz dzania SZW szczebla najwy szego. 
Podsystem SLZ podejmuje równie  decyzje ISL w 
zakresie utrzymania obiektów technicznych w stanie 
zdatno ci funkcjonalnej i w stanie zdatno ci 
zadaniowej. Decyzje ISD w tym zakresie powinien 
podejmowa  tak e podsystem SZW. 

Przedstawiony obieg informacji o stanie 
obiektów technicznych w systemie dzia ania 
wymaga zrealizowania w celu prowadzenia 
praktycznej dzia alno ci dotycz cej utrzymania 
obiektów technicznych (pojazdów) w ruchu. Do 
osi gni cia tego celu jest niezb dne pe ne w czenie 
informacji o stanie obiektów technicznych, w obiegu 
informacji o funkcjonowaniu systemu dzia ania, ze 
szczególnym uwzgl dnieniem procesu 
podejmowania decyzji na szczeblu najwy szym. 

 
4. ZINTEGROWANY SYSTEM 

INFORMATYCZNY STEROWANA 
POJAZDÓW 
W chwili obecnej, w poje dzie samochodowym 

istnieje wiele podsystemów informatycznych (np. 
sterowników) nie ca kowicie ze sob  
zintegrowanych, w aspekcie w a ciwego rozdzia u 
wykorzystania informacji do sterowania uk adami 
pojazdu. Nie ma jeszcze kompleksowych systemów 
diagnostycznych opartych na modelach 
diagnostycznych i optymalnych algorytmach 
kontroli stanu oraz lokalizacji uszkodze . Wydaje 
si , e te cechy ujemne mo na zminimalizowa  
stosuj c zintegrowany informatyczny system 
sterowania, (rys. 5), przybli aj c pojazd do 
urz dzenia w pe ni inteligentnego. 
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Rys. 5. Ilustracja graficzna pojazdu mechanicznego 
z wyodr bnionym zintegrowanym 
podsystemem informatycznym sterowania 
SI: SD – pojazd jako celowy system 

dzia ania, SP – podsystem pomiarowy, SS – 
informatyczny podsystem sterowników, SL 
– informatyczny podsystem logistyki, 
eksploatacji i diagnostyki, SN – 
informatyczny podsystem nawigacji, SW – 
podsystem wykonawczy, SE – podsystem 
elementów funkcjonalnych pojazdu, U, Y, 
W, Z – zbiór wej , wyj , stanów i 
zak óce , XU, XW, XY – zbiory parametrów 
mierzonych sygna ów, XS, XL, XN – zbiory 
warto ci zmierzonych parametrów 
sygna ów, KO – zbiór sygna ów steruj cych 
operatora, KS – zbiór sygna ów steruj cych 
ze sterowników uk adu pojazdów, KW – 
zbiór wielko ci steruj cych, IS, IL, IN, IU, IY 
– informacje dla operatora 

Zintegrowany informatyczny system 
sterowania pojazdu samochodowego s u y do: 

zbierania, gromadzenia, przetwarzania, przedsta-
wiania i przekazywania informacji dotycz cych 
otoczenia i funkcjonowania pojazdu; 

przygotowania syntetycznych danych lub/ propo-
zycji decyzji, które mo e podj  operator 
(u ytkownik, kierowca) pojazdu w aspekcie 
jego efektywnego wykorzystania; 

przygotowania syntetycznych danych lub/i 
propozycji decyzji, które mo e podj  operator 
pojazdu w zakresie utrzymania go w stanie 
gotowo ci dzia ania, w tym stanie gotowo ci 
technicznej; 

integracji i koordynacji funkcjonowania wszyst-
kich elementów funkcjonalnych pojazdu w 
aspekcie: utrzymania okre lonego poziomu 
bezpiecze stwa wysokiego poziomu us ug lo-
gistycznych. 

Na rys. 5 przedstawiono schemat pojazdu 
samochodowego jako celowego 
antropotechnicznego systemu dzia ania SD, w 
którym mo na wyró ni : 

pojazd jako podsystem techniczny – ST; 
operatora (kierowc , u ytkownika) – SO. 

SD = < ST, SO, RTO >    (2) 

gdzie:  
RTO – relacje. 

Pojazd jako podsystem techniczny opisuje 
wyra enie: 

ST = < SE, SI, REI >    (3) 

gdzie:  

SE = {sn}; n= N,1  - zbiór elementów 

funkcjonalnych pojazdu (np. silnik, uk ad 
nap dowy, uk ad kierowniczy itp.); 
SI – zintegrowany informatyczny podsystem 
sterowania; 
REI – relacje. 

Zintegrowany informatyczny podsystem 
sterowania pojazdem umieszczony w sprz eniu 
zwrotnym zdefiniowano nast puj co: 
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SI = < SP, SS, SL, SN, SW, RPW >   (4) 

gdzie:  
SP – podsystem pomiarowy; 
SS – informatyczny podsystem sterowników; 
SL – informatyczny podsystem logistyki, 
eksploatacji i diagnostyki; 
SN – informatyczny podsystem nawigacji; 
SW – podsystem nastawczy (np. hamulców, 
uk adu kierowniczego); 
RPW – relacje. 
 

Zasadniczym zadaniem podsystemu 
pomiarowego SP jest dostarczenie informacji o 
aktualnych warto ciach zbioru XU, XW, XY 
parametrów wej  U, stanów W i wyj  Y, 
charakteryzuj cych proces funkcjonowania 
samochodu. Podsystem pomiarowy obejmuje zbiór 
przetworników mechatronicznych i uk adów 
dopasowuj cych. Przekazuje on zbiory XS, XL i XW 
warto ci zmierzonych parametrów do podsystemów: 
SS, SL i SN. 

Podsystem SS sterowników obejmuje zbiór 
sterowników ró nych uk adów samochodu, na 
przyk ad silnika, ABS i innych. S  to specjalizowane 
systemy informatyczne. Ka dy ze sterowników ma 
za zadanie wypracowanie zbioru KS sygna ów 
steruj cych, oddzia ywuj cych na odpowiedni 
podsystem wykonawczy SW samochodu. 

Informatyczny podsystem SL logistyki, 
eksploatacji i diagnostyki realizuje nast puj ce 
zadania: 

ustala stan pojazdu w chwili t, t+ t oraz t- t; 
lokalizuje niezdatne elementy obiektu w 
przypadku jego niezdatno ci; 
przewiduje termin nast pnego diagnozowania i 
obs ugiwania samochodu; 
okre la zapasy materia ów p dnych i smarów 
oraz p ynów eksploatacyjnych; 
przewiduje mo liwo ci wykonania zada  
operacyjnych przez system. 
Podkre li  nale y, e zasadniczym elementem 

systemu SL jest system diagnostyczny. 
Zadaniem informatycznego podsystemu SN 

nawigacji jest: 
okre lenie po o enia samochodu w terenie; 
okre lanie warunków atmosferycznych; 
przekazywanie decyzji i meldunków w uk adzie: 
prze o ony – operator – prze o ony; 
wyznaczenie optymalnej trasy ruchu pojazdu; 
podwy szenie bezpiecze stwa operatora pojazdu 
i adunku. 
System SW nastawczy obejmuje podsystemy 

bezpo rednio oddzia ywuj ce na elementy funkcjo-
nalne samochodu, za pomoc  zbioru wielko ci KW 
steruj cych. Zasadniczymi elementami systemu SW 
nastawczego s  podsystemy: silnika, uk adów: na-
p dowego, hamulcowego, kierowniczego, zawiesze-
nia, bezpiecze stwa czynnego i biernego. 

W ogólnym uj ciu, istot  funkcjonowania zinte-
growanego informatycznego systemu sterowania 
pojazdem mo na przedstawi  nast puj co. 

Podsystem SP pomiarowy odbiera sygna y z 
wej  U, stanów W i wyj  Y. Rejestruje zbiory XS, 
XL i XN warto ci zmierzonych parametrów, które z 
kolei s  przekazywane do podsystemów SS, SL i SN. 
W tych podsystemach wynik pomiarów warto ci 
parametrów s  transformowane w diagnozy chwi-
lowe czyli decyzje, które w postaci zbioru sygna ów 
KS steruj cych bezpo rednio oddzia ywaj  na pod-
system SW wykonawczy, zatem na elementy funk-
cjonalne samochodu, z pomini ciem operatora SO. 
Tak funkcjonuj cy pojazd mechaniczny mo na 
okre li  jako: system mechatroniczny automatycznej 
regulacji, system automatyczny lub robot. 

W rzeczywisto ci podsystem SS, SL i SN przeka-
zuje informacje: IS, IL, IN – operatorowi SO. Na bazie 
tych informacji i informacji o stanie IU wej  i stanie 
IY wyj , operator za pomoc  sygna ów KO steruj -
cych mo e równie  oddzia ywa  na podsystem SW 
wykonawczy samochodu. 

 
5. PODSUMOWANIE 

 
Reasumuj c zagadnienia dotycz ce 

zintegrowanego systemu informatycznego 
sterowania pojazdów mo na stwierdzi , co 
nast puje: 
1) w chwili obecnej samochody wyposa a si  w 

ró nego rodzaju specjalistyczne systemy 
informatyczne, które nie s  ca kowicie 
zintegrowane w zakresie gromadzenia, 
przetwarzania, przedstawiania przekazywanych 
informacji; 

2) pojazdy mechaniczne nale y traktowa  jako 
systemy mechatroniczne automatycznej 
regulacji; 

3) w aspekcie funkcjonalnym nale y wyró ni  dwa 
rodzaje systemów informatycznych: 
zintegrowany informatyczny system zarz dzania 
eksploatacj  pojazdów; 
zintegrowany informatyczny system sterowania 
pojazdów. 

4) zintegrowany informatyczny system sterowania 
scala i koordynuje prac  wszystkich elementów 
funkcjonalnych pojazdu; 

5) na podstawie zebranych informacji o stanie 
pojazdu i stanie otoczenia zintegrowany 
informatyczny system sterowania wypracowuje i 
przygotowuje syntetyczne dane potrzebne do 
podj cia decyzji; 

6) zintegrowany informatyczny system sterowania 
jest podstawowym narz dziem operatora (za ogi) 
utrzymania pojazdu w stanie zdatno ci 
funkcjonalnej i stanie zdatno ci zadaniowej; 

7) zintegrowany informatyczny system sterowania 
jest podstawowym narz dziem operatora (za ogi) 
w zakresie efektywnego wykorzystania pojazdu 
do zaspokojenia potrzeb cz owieka; 
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8) tak uj te: zadania, budowa i organizacja 
zintegrowanego informatycznego systemu 
sterowania s  now  jako ci  zarówno w sensie 
poznawczym jak i utylitarnym w stosunku do 
obecnie istniej cych systemów informatycznych 
pojazdów mechanicznych. 
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