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Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

Mgr. inż. Patryka Chabra 

 

temat: „Automatyczna generacja kodu algorytmów regulacji predykcyjnej na 

mikrokontrolery” 

 

promotor – dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. Politechniki Warszawskiej 

 

recenzenci: 

prof. dr. hab. inż. Roman Śmierzchalski z Politechniki Gdańskiej Wydział Elektrotechniki i 

Automatyki, 

 

dr. hab. inż. Dariusz Bismor, prof. Politechniki Śląskiej Wydział Automatyki, Elektroniki i 

Informatyki.   

 

Obrona odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. w sali 116 na Wydziale Elektroniki i Technik 

Informacyjnych – Gmach im. Janusza Groszkowskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19; 

początek godz. 10.00  
 
  
Po adresem: www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-

doktorskich-streszczenia-i-recenzje zapewniony jest   na stronie Wydziału dostęp do tekstów 

streszczenia rozprawy i recenzji, jak również do tekstu rozprawy umieszczonej w Bazie Wiedzy 

Politechniki Warszawskiej.  

 

 

 
  
  

        Dziekan 

      

          
        prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 
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Doktorant: mgr inż. Patryk Chaber
Promotor: dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. PW
Tytuł rozprawy: Automatyczna generacja kodu algorytmów regulacji pre-
dykcyjnej na mikrokontrolery

Streszczenie
Przedmiotem niniejszej rozprawy jest projekt oraz badania autorskiego systemu

do automatycznej generacji kodu algorytmów regulacji predykcyjnej AutoMATiC,
z przeznaczeniem na jednostki o istotnie ograniczonych zasobach oraz stosunko-
wo niskiej mocy obliczeniowej – w szczególności mikrokomputery jednoukładowe.
Obecnie praktycznie nie istnieją rozwiązania, które pozwalają na automatyczną
i szybką generację algorytmów regulacji predykcyjnej, na wybraną platformę sprzę-
tową, jako gotowego programu. Ewentualnie istniejące rozwiązania obarczone są
poważnymi ograniczeniami, tj. nie spełniają oczekiwań w zakresie zajętości pamięci
programu wynikowego, czasu jego wykonania lub oferowanej funkcjonalności.
Praca podzielona jest na sześć rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi wprowa-

dzenie do rozprawy, określając jej dziedzinę oraz problem, którego dotyczy teza pra-
cy. W drugim rozdziale omówione są podstawy teorii regulacji, w tym algorytmy re-
gulacji predykcyjnej wykorzystane w systemie AutoMATiC. Trzeci rozdział zawiera
opis funkcjonalny oraz implementacyjny proponowanego rozwiązania – poddane
dyskusji są założenia projektu systemu oraz proponowany proces projektowania
regulatora z wykorzystaniem niniejszego systemu. W rozdziale czwartym opisane
zostały wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem proponowanego sys-
temu, w szczególności zużycie zasobów, czas wykonania programu oraz możliwość
implementacji regulatorów o zwiększonej niezawodności. Piąty rozdział poświęcony
został porównaniu proponowanego rozwiązania z obecnie rozwijanymi narzędziami
(m.in. Matlab Coder, ACADO, Multi-Parametric Toolbox 3) pod kątem wydaj-
ności oraz funkcjonalności. Szósty rozdział stanowi podsumowanie rozprawy.
Na podstawie realizowanych prac stwierdzono, że autorskie rozwiązanie Auto-

MATiC stanowi wartościowe uzupełnienie istniejących rozwiązań. Umożliwia ono
automatyczną generację kodu wydajnych algorytmów regulacji predykcyjnej, po-
zwalając tym samym na implementację wynikowego programu na mikrokompute-
rach jednoukładowych. Generacja przeprowadzana z wykorzystaniem mechanizmu
transkompilacji pozwala na wprowadzenie zarówno modułowości jak i ułatwienie
dalszego rozwoju narzędzia, zachowując prostotę zapisu wynikającą z użycia w tym
celu języka Matlab. System oferuje dwa algorytmy regulacji predykcyjnej: DMC
(bazujący na modelu odpowiedzi skokowej) i GPC (bazujący na równaniu różni-
cowym), w dwóch wersjach: analitycznej i numerycznej (z cykliczną optymalizacją
kwadratową). Wydajność pamięciowa kodu generowanego przez system AutoMA-
TiC jest porównywalna z innymi rozwiązaniami, a efektywna implementacja al-
gorytmów regulacji sprawia, że czas wykonania programu wynikowego jest niższy
niż gdyby stosować rozwiązania konkurencyjne i wyrażony jest w milisekundach
(algorytmy numeryczne) lub nawet setkach mikrosekund (algorytmy analityczne).

Słowa kluczowe: automatyczna generacja kodu, transkompilacja, regulacja predyk-
cyjna, mikrokontroler.
























