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1. Wstęp 

Przyjęcie przez Radę Ministrów RP w dniu 11 sierpnia 2009r. Ramowego Harmonogramu 

Działań na Rzecz Energetyki Jądrowej zainicjowało przygotowania do realizacji nowego Pol-

skiego Programu Energetyki Jądrowej. Jego ostatnia nowelizacja została przyjęta przez rząd RP 

28 stycznia 2014r. Pomimo niepewności związanych z terminami realizacji poszczególnych eta-

pów programu, wybudowanie w Polsce elektrowni jądrowej można uznać za wysoce prawdopo-

dobne. Oznacza to dla polskich ośrodków naukowych otwarcie nowych perspektyw badawczych 

i edukacyjnych. 

Wysiłek badawczy w pierwszej kolejności powinien skupić się na kierunkach, które otworzą 

szybko perspektywy włączenia polskich rozwiązań w rozwój energetyki jądrowej na świecie. Bez 

wątpienia można tu wymienić badania w  zakresie: analiz, prognoz i planów rozwoju polskiej 

energetyki jądrowej w różnych horyzontach, kształtowania optymalnych warunków współpracy 

elektrowni jądrowej z jej otoczeniem elektroenergetycznym, analiz efektywności przedsięwzięć 

kogeneracyjnych w energetyce jądrowej, systemów aktywnego wspomagania decyzji operator-

skich, zrównoważonego podziału zadań sterowania pomiędzy zespoły operatorskie i systemy au-

tomatyki, budowy systemów sterowania automatycznego urządzeniami bloku jądrowego przy 

zmiennym punkcie pracy, budowy systemów zsynchronizowanego sterowania automatycznego 

zespołami urządzeń bloku jądrowego, inteligentnego monitorowania stanu operacyjnego bloku 

jądrowego, sterowania odpornego na uszkodzenia, sterowania optymalizującego efektywność 

ekonomiczną wytwarzania energii elektrycznej, inteligentnych metod diagnozowania i lokalizacji 

uszkodzeń, systemów bezobsługowego monitorowania środowiska wewnętrznego i zewnętrz-

nego elektrowni jądrowej, skomputeryzowanych implementacji systemów wspomagania decyzji 

i sterowania. Rozprawa doktorska lokuje się w nurcie takich prac badawczych i dotyczy budowy 

systemów sterowania automatycznego urządzeniami bloku jądrowego przy zmiennym punkcie 

pracy. 

1.1 Wprowadzenie 

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, które kładą największy nacisk na bezpieczeństwo, 

Polska może wybrać reaktory wyłącznie generacji III lub III+. Rozważane dotychczas do reali-

zacji w Polsce technologie bloku jądrowego, to w przeważającej części technologie z reaktorami 

lekko wodnymi. Z dużym prawdopodobieństwem można twierdzić, że wybrany zostanie reaktor 

ciśnieniowy chłodzony i moderowany lekką wodą pracujący w układzie dwuobiegowym (ang. 

PWR). 
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Układy technologiczne bloku jądrowego z wybranym reaktorem nie podlegają zmianom 

w okresie cyklu jego życia. Nie dotyczy to wszelako systemów monitorowania i sterowania bloku 

energetycznego z reaktorem jądrowym. Niezwykle szybki rozwój nowych, opartych na rozwią-

zaniach mikro-technologicznych środków techniki komputerowej, w tym rozwiązań sieciowych, 

stwarza możliwości zastosowania w elektrowniach jądrowych nowoczesnych podejść do stero-

wania wypracowanych w ostatnich latach [1]. O ile zatem nie ma potrzeby rozważania problemu 

modyfikacji technologii bloków energetycznych z reaktorami jądrowymi w wybudowanych elek-

trowniach o tyle istnieje otwarta możliwość doskonalenia systemów monitorowania i sterowania 

takimi blokami w okresie ich eksploatacji. Stanowi to istotną motywację dla prowadzenia badań 

w tym obszarze w Polsce. Jej zasadność potwierdzają przypadki krajów, które zakupiły techno-

logie jądrowe za granicą, takich na przykład jak Słowacja, Węgry czy Finlandia. 

Podstawowym celem eksploatacji nowoczesnej elektrowni jądrowej (EJ) jest produkcja ener-

gii elektrycznej przy osiąganiu jak najwyższej sprawności wytwarzania. Nadrzędnym wymaga-

niem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności z otoczenia elektrowni i jej personelu oraz utrzy-

manie szkodliwych zagrożeń poniżej dopuszczalnego poziomu. 

Blok energetyczny z reaktorem jądrowym współpracujący z systemem elektroenergetycznym 

działającym według zasad deregulacji rynku energii powinien być traktowany jako całościowy 

system. Sterowanie w czasie rzeczywistym tak określonym systemem jest zadaniem złożonym. 

Powszechnie zaakceptowanym, posiadającym już ugruntowane podstawy teoretyczne podej-

ściem do jego rozwiązywania jest dekompozycja hierarchiczna. Zastosowanie tego podejścia po-

zwala na zaproponowanie struktur sterowania rozważanego systemu, które zapewniają z jednej 

strony realizację nadrzędnego celu działania systemu, a z drugiej pozwalają rozwiązywać sku-

tecznie poszczególne zadania sterowania systemu. Prowadzi to do zdefiniowania w najniższej 

warstwie sterowania bezpośredniego zadań sterowania dla poszczególnych obiektów bloku ją-

drowego. 

W praktyce, zatem sterowanie mocą bloku dekomponowane jest na sterowanie poszczegól-

nymi układami technologicznymi związanymi z reaktorem, stabilizatorem ciśnienia, wytwornicą 

pary, turbiną, generatorem synchronicznym i wyprowadzeniem mocy do systemu elektroenerge-

tycznego (SEE). Przedmiotem rozprawy jest zadanie sterowania mocą cieplną reaktora jądro-

wego. Reaktor jądrowy posiada następujące cechy z punktu widzenia dynamiki: 

 różne skale czasowe zachodzących w nim procesów, np. dla rdzenia reaktora można wy-

różnić: 

o procesy szybkie – kinetyka neutronów, wymiana ciepła pomiędzy elementami pa-

liwowymi a chłodziwem, 

o procesy wolne – zatrucie produktami rozszczepienia, np. ksenonem, 
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o procesy bardzo wolne – zapopielenie produktami rozszczepienia, np. samarem, 

 nieliniowość, np. biliniowa punktowa kinetyka neutronów, 

 niestacjonarność, np. wynikająca ze zmiany składu izotopowego paliwa, 

 przestrzenny charakter zjawisk, np. proces generacji i odbioru ciepła w reaktorze. 

1.2 Teza rozprawy 

Rozprawa doktorska ma na celu rozwiązanie problemu naukowego zdefiniowanego jako ste-

rowanie szybkimi procesami reaktora wodnego ciśnieniowego elektrowni jądrowej. Wielkością 

sterowaną jest moc cieplna reaktora przy szerokim zakresie zmian punktu pracy. Proponowane 

w rozprawie podejście do rozwiązania rozważanego problemu sterowania to połączenie rachunku 

niecałkowitego rzędu i technologii rozmytych. W związku z powyższym w rozprawie stawiana 

jest następująca teza: 

Zastosowanie sterowania z wykorzystaniem operatorów rachunku niecałkowitego rzędu po-

zwala uzyskać lepsze wartości wskaźników jakości sterowania szybkimi procesami reaktora 

wodnego ciśnieniowego elektrowni jądrowej. 

Istotnym czynnikiem motywującym podjęcie badań wskazanych w tezie rozprawy jest rozwój 

techniki komputerowej, który pozwala na syntezę i implementację zaawansowanych metod ste-

rowania. 

1.3 Zawartość rozprawy 

Rozprawa doktorska swoim zakresem obejmuje: 

 omówienie charakterystyk procesów zachodzących w reaktorze jądrowym, 

 przedstawienie problemu sterowania mocą cieplną reaktora jądrowego oraz propozycję 

jego rozwiązania w postaci wieloobszarowego rozmytego regulatora z lokalnymi regula-

torami PIλDμ, 

 przedstawienie autorskiego podejścia do modelowania węzłowego procesów szybkich re-

aktora jądrowego z uwzględnieniem zmiennego rozkładu generowanej mocy cieplnej, 

 omówienie technologii, które zostały wykorzystane przy opracowaniu algorytmu stero-

wania automatycznego mocą cieplną reaktora jądrowego pozwalającego na zmianę punktu 

pracy w szerokim zakresie, 

 przedstawienie metody syntezy opracowanego algorytmu sterowania, 

 badania symulacyjne obejmujące weryfikacje zastosowanego algorytmu sterowania. 
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2. Reaktor jądrowy typu PWR jako obiekt sterowania 

W rozprawie doktorskiej rozważono reaktor ciśnieniowy chłodzony i moderowany lekką 

wodą [2], pracujący w układzie dwu-obiegowym, który nazywany jest potocznie reaktorem wod-

nym ciśnieniowym. Jego rozwinięta anglojęzyczna nazwa to Pressurized light Water moderated 

and cooled Reactor, w skrócie PWR. Należy on do rodziny reaktorów wodnych, które są najbar-

dziej rozpowszechnione wśród reaktorów energetycznych oraz stanowią 90% wszystkich reakto-

rów pracujących na świecie [3]. 

W reaktorze jądrowym, elektrowni typu PWR, wytwarzana jest moc cieplna wskutek prze-

biegu kontrolowanej reakcji łańcuchowej, w obrębie elementów paliwowych, których tempera-

tura waha się od 1788 do 2021°C [4]. W zależności od producenta parametry pracy oraz moc 

cieplna wytwarzana w tego typu elektrowniach typowo zawiera się w przedziale od 3411 do 

3800 MW [4]. W zbiorniku reaktora energia cieplna oddawana jest do chłodziwa, którym jest 

lekka woda. Temperatura wody na wlocie (wejściu) do reaktora waha się w przedziale od 296 do 

300°C [4], zaś podgrzane chłodziwo na wylocie z reaktora ma temperaturę od 328 do 333°C [4]. 

Chłodziwo krąży w zamkniętej pętli obiegu pierwotnego z przepływem, wymuszonym przez 

pompy, zawierającym się w granicach od 62 do 72∙ 106 kg/h [4]. Ciśnienie panujące w obiegu 

pierwotnym utrzymywane jest na poziomie 15,5 MPa [4] za pomocą stabilizatora ciśnienia, aby 

zapobiec wrzeniu. Podgrzane chłodziwo przekazywane jest do wytwornicy pary, która jest ele-

mentem łączącym obieg pierwotny z obiegiem wtórnym. W wytwornicy pary chłodziwo prze-

pływa przez wiązkę rur grzejnych w kształcie litery U, przekazując ciepło do wody zasilającej. 

W skutek przyjmowania ciepła, woda zasilająca o ciśnieniu 7,5 MPa [5], zaczyna wrzeć, wytwa-

rzając parę wodną. Pęcherzyki pary wodnej unoszące się w wytwornicy napotykają separatory 

wilgoci, które oddzielają wodę od pary. Osuszona para o stopniu suchości większym niż 

99,75% [6] opuszcza wytwornicę oraz betonową osłonę bezpieczeństwa budynku reaktora. Para 

przekazywana jest dalej, za pomocą rurociągów, do turbiny parowej sprzęgniętej z generatorem 

elektrycznym. W generatorze wytwarzana jest moc elektryczna zawierająca się w przedziale od 

1150 do 1300 MW [4]. Rozprężona para wodna z turbiny parowej przekazywana jest do skrapla-

cza, w którym zmienia stan skupienia. Skroplona para ze skraplacza pompowana jest przez pod-

grzewacze regeneracyjne na nowo do wytwornicy pary. Sprawność tego typu elektrowni pracu-

jącej w układzie dwuobiegowym zawiera się w przedziale od 33,3 do 34,2% [4]. Uproszczony 

schemat poglądowy elektrowni jądrowej z reaktorem typu PWR, której opis technologiczny zo-

stał zamieszczony powyżej, przedstawiono na rysunku 2.1. 
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Rysunek 2.1. Schemat poglądowy elektrowni jądrowej z reaktorem typu PWR [3]: 

1 – zbiornik reaktora, 2 – rdzeń, 3 – pręty sterujące, 4 – napędy prętów sterujących, 5 – stabilizator ciśnienia, 

6 – wytwornica pary, 7 – pompa chłodziwa, 8 – para świeża, 9 – woda zasilająca, 10 – część WP (wysokoprężna) 

turbiny, 11 – część NP (niskoprężna) turbiny, 12 – generator, 13 – wzbudnica, 14 – skraplacz, 15 – układ wody chło-

dzącej, 16 – pompa wody zasilającej, 17 – podgrzewacz regeneracyjny, 18 – betonowa osłona bezpieczeństwa, 

19 – pompa wody chłodzącej. 

2.1 Sterowanie reaktorem jądrowym 

Moc cieplna 𝑃𝑇𝐻 jest podstawową wielkością sterowaną w reaktorze jądrowym energetycz-

nym. Moc cieplna jest proporcjonalna do średniego strumienia �̅� oraz średniej gęstości �̅� neutro-

nów w rdzeniu. W związku z tym równanie różniczkowe modelujące zmiany mocy cieplnej 

w czasie można zapisać w następującej postaci [7] 

𝑑𝑃𝑇𝐻
𝑑𝑡

= 𝑌
𝑑�̅�

𝑑𝑡
. (2. 1) 

Zmianę uśrednionej gęstości neutronów termicznych �̅� można przybliżyć następującą zależ-

nością [4], [7], [8] 

𝑑�̅�

𝑑𝑡
≅
(𝑘 − 1)�̅�

𝑙
, (2. 2) 

gdzie 𝑘 to współczynnik mnożenia, a 𝑙 to czas życia neutronów natychmiastowych. Zakładając 

niewielkie odchylenia od stanu krytycznego, tj. 𝑘 ≅ 1 oraz wprowadzając do równania (2.2) 

dwie nowe wielkości odpowiednio reaktywność 𝜌 = (𝑘 − 1)/𝑘  oraz wielkość reprezentującą 

średni czas generacji neutronów przedstawioną w następującej postaci [4], [8], [9] 

Λ =
𝑙

𝑘
, (2. 3) 
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otrzyma się równanie opisujące zmianę średniej gęstości neutronów w rdzeniu reaktora 

𝑑�̅�

𝑑𝑡
≅
𝜌

Λ
�̅�. (2. 4) 

Dla niewielkich odchyleń od stanu krytycznego, tj., gdy 𝑘 ≅ 1 średni czas generacji neutro-

nów Λ ≅ 𝑙.  

Podstawiając związek 𝑃𝑇𝐻 = 𝑌�̅� oraz zależność (2.4) do równania (2.1) otrzyma się opis 

zmiany mocy cieplnej reaktora w czasie, w zależności od reaktywności [7] 

𝑑𝑃𝑇𝐻
𝑑𝑡

= 𝑌
𝜌

Λ
�̅� =

1

Λ
𝑃𝑇𝐻𝜌. (2. 5) 

Równanie (2.5) odzwierciedla bezpośredni związek pomiędzy mocą cieplną wytwarzaną 

w reaktorze jądrowym a reaktywnością. Bazując na związku (2.5), można stwierdzić, że wpływ 

na moc cieplną reaktora jądrowego jest związany z umiejętnością prowadzenia bilansu reaktyw-

ności, który jest reprezentowany za pomocą zmiennej 𝜌 [7]. Z równania (2.5), można również 

wywnioskować, że stan krytyczny reaktora jądrowego może być osiągnięty dla różnych pozio-

mów generowanej mocy cieplnej. 

Reaktor jądrowy można sklasyfikować, jako obiekt nieliniowy, niejednorodny oraz niestacjo-

narny [7]. Nieliniowość wynika ze specyfiki procesów zachodzących w reaktorze, a pod wzglę-

dem sterowania poziomem mocy objawia się w zależności pomiędzy gęstością neutronów, a re-

aktywnością. Niejednorodność jest związana głównie z budową reaktora jak i występowaniem 

nierównomierności w rozkładzie strumienia neutronów oraz w rozkładzie temperatur w rdzeniu. 

Niestacjonarność, w największym stopniu, powodowana jest poprzez zmiany składu izotopo-

wego rdzenia w czasie pracy reaktora oraz przez zmiany właściwości cieplno-fizycznych. 

Wymienione właściwości wymagają odpowiedniego podejścia do sterowania mocą cieplną, 

które w reaktorze jądrowym typu PWR jest realizowane poprzez układ regulacji zagłębienia prę-

tów sterujących w rdzeniu (oddziaływanie szybkie) oraz poprzez układy regulacji stężenia kwasu 

borowego rozpuszczonego w chłodziwie i wypalające się absorbery neutronów (oddziaływania 

wolne). Wymienione wyżej układy wpływają bezpośrednio na zmiany wielkości 𝜌 występującej 

w równaniu (2.5). W rozprawie brany jest pod uwagę wyłącznie pierwszy z ww. rodzajów regu-

lacji mocy cieplnej. 

Dynamika układu regulacji zagłębienia prętów sterujących (sekundy) w porównaniu do dyna-

miki układu regulacji kwasem borowym (dziesiątki minut) jest o wiele szybsza, dlatego też układ 

ten jest stosowany w przypadkach, gdy występuje potrzeba szybkiej zmiany reaktywności, a za-
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tem i szybkiej zmiany mocy. Zmiany w bilansie reaktywności wywołane przedstawionymi po-

wyżej układami regulacji reaktora jądrowego typu PWR mają odmienny charakter zarówno pod 

względem fizyki zjawisk jak i skal czasowych. Komplementarność tych układów powoduje, że 

możliwe jest wpływanie na procesy krótkotrwałe jak i długotrwałe. Jak już wcześniej wspo-

mniano w rozprawie będą rozpatrywane tylko procesy krótkotrwałe reaktora jądrowego. Proces 

syntezy algorytmów sterowania jak i proces ich weryfikacji został oparty wyłącznie o układ re-

gulacji prętami sterującymi. Układ regulacji kwasem borowym nie jest brany pod uwagę. 

Z punktu widzenia syntezy algorytmów sterowania w rozprawie reaktor jądrowy traktowany 

jest jako obiekt o jednym wejściu oraz o jednym wyjściu (obiekt typu SISO). Rysunek 2.2a ob-

razowo przedstawia reaktor jądrowy wraz z zaznaczonymi wielkościami interesującymi pod 

względem sterowania mocą cieplną. Na rysunku tym zaznaczono wielkość regulującą tj. reak-

tywność wprowadzaną do rdzenia reaktora za pośrednictwem prętów sterujących – 𝜌𝐸𝑋𝑇,𝑅 oraz 

wielkość regulowaną, czyli moc cieplną reaktora jądrowego – 𝑃𝑇𝐻. Dodatkowo na rysunku po-

glądowo zaznaczono przepływ chłodziwa przez reaktor (kolory strzałek oznaczają temperaturę 

chłodziwa) wraz ze zmiennymi go charakteryzującymi, tj. temperaturą chłodziwa na wejściu re-

aktora – 𝑇𝐶,𝑖𝑛 oraz masowym przepływem chłodziwa przez reaktor – 𝑊𝐶. Zmienne te stanowią 

wejścia zakłócające. Na rysunku 2.2b został przedstawiony model reaktora jądrowego, w formie 

bloku, uwzgledniający wielkości brane pod uwagę w kontekście sterowania. 

 a) b) 

   

Rysunek 2.2. Opis wejść i wyjść reaktora jądrowego z punktu widzenia układu sterowania mocą cieplną [10]. 

  

Zbiornik 
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3. Sformułowanie problemu sterowania mocą cieplną 

reaktora jądrowego 

Rozprawa doktorska ma na celu rozwiązanie problemu naukowego zdefiniowanego jako ste-

rowanie automatyczne szybkimi procesami reaktora wodnego ciśnieniowego elektrowni jądrowej 

przy zmianach punktu pracy reaktora. Wielkością sterowaną jest moc cieplna reaktora przy sze-

rokim zakresie zmian punktu pracy (od 35% do 105% mocy znamionowej). Zrealizowanie tego 

celu wiąże się z opracowaniem algorytmu sterowania, który będzie w stanie zapewnić lepsze 

wartości wskaźników jakości w porównaniu do aktualnie stosowanych rozwiązań z uwzględnie-

niem zmian punktu pracy wynikających bezpośrednio ze zmiennego zapotrzebowania na energię 

elektryczną lub cieplną. Zaproponowane w rozprawie podejście bazuje na jednowymiarowym 

rozmytym wieloobszarowym sterowaniu mocą cieplną reaktora jądrowego, które wykorzystuje 

lokalne regulatory PIλDμ oparte o operatory rachunku różniczkowo-całkowego niecałkowitego 

rzędu oraz system rozmyty z wnioskowaniem Takagi-Sugeno. 

Struktura układu sterowania typu SISO, w klasycznej formie z pominięciem układu pomiaro-

wego, w oparciu, o którą będzie realizowana regulacja mocy cieplnej reaktora jądrowego została 

zobrazowana na rysunku 3.1. 

Reaktor

jądrowy

Urządzenie 

wykonawcze

Wieloobszarowy 

regulator PIλDµ

)(, tP RTH )(te )(tvR
)(tPTH





 )(, tREXT

)(, tT inC
)(tWC

 

Regulator

 

Rysunek 3.1. Struktura układu sterowania typu SISO pozwalająca na regulację mocy cieplnej reaktora jądrowego 

w warunkach szerokich zmian punktu pracy. 

Struktura sterowania typu SISO przedstawiona na rysunku 3.1 składa się z trzech głównych 

elementów: regulatora wieloobszarowego PIλDμ, urządzenia wykonawczego oraz reaktora jądro-

wego, który w rozprawie zastąpiony jest odpowiednim modelem matematycznym. Wieloobsza-

rowy regulator PIλDμ oprócz uchybu posiada dodatkowe wejście od aktualnie wytwarzanej mocy 

cieplnej (wyjście z obiektu regulacji), które stanowi zmienną wiodąca powodującą miękkie prze-

łączanie pomiędzy występującymi w jego strukturze regulatorami lokalnymi. Poniżej zostanie 

scharakteryzowany regulator wieloobszarowy PIλDμ oraz urządzenie wykonawcze. 
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3.1.1 Charakterystyka wieloobszarowego regulatora PIλDμ 

Struktura zaproponowanego w rozprawie wieloobszarowego regulatora PIλDμ została przed-

stawiona na rysunku 3.2. Składa się on z czterech lokalnych regulatorów PIλDμ oraz bloku sys-

temu rozmytego, który realizuje operację miękkiej agregacji lokalnych sterowań z regulatorów 

PIλDμ według wnioskowania Takagi-Sugeno (TS) [11]. W rozprawie zdecydowano się przyjąć 

liczbę regulatorów oraz podobszary regulacji a priori, przy czym założono, że 2 poziomy mocy 

związane z wybranymi podobszarami regulacji muszą pokrywać się z krańcowymi stanami nor-

malnej pracy reaktora, tj. okolice punktu pracy 100% 𝑃𝑇𝐻 oraz 40% 𝑃𝑇𝐻,𝑁 związanym z przyję-

tym maksymalnym zagłębieniem zespołu prętów sterujących. Pozostałe podobszary regulacji za-

proponowano wedle równomiernego podziału, tj. 60% 𝑃𝑇𝐻 i 80% 𝑃𝑇𝐻. Wnioskowanie dokony-

wane jest w oparciu o zmienną wiodącą, którą jest aktualnie wytwarzana moc cieplna reaktora 

jądrowego 𝑃𝑇𝐻. 
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Rysunek 3.2. Struktura wieloobszarowego regulatora PIλDμ. 

Baza reguł systemu rozmytego została określona w następujący sposób 

𝑅1: IF 𝑥5 is �̃�𝐼5,1, THEN 𝑦 = 𝑢1(𝑡), (3. 1) 

𝑅2: IF 𝑥5 is �̃�𝐼5,2, THEN 𝑦 = 𝑢2(𝑡), (3. 2) 

𝑅3: IF 𝑥5 is �̃�𝐼5,3, THEN 𝑦 = 𝑢3(𝑡), (3. 3) 

𝑅4: IF 𝑥5 is �̃�𝐼5,4, THEN 𝑦 = 𝑢4(𝑡), (3. 4) 

gdzie �̃�𝐼5,𝑗 są wejściowymi zbiorami rozmytymi systemu TS dla piątego wejścia (𝑥5) oraz 𝑗-tej 

reguły rozmytej 𝑗 ∈ {1,…4}. 



Rozdział 3: Sformułowanie problemu sterowania mocą cieplną reaktora jądrowego 

- 10 - 

Sygnały sterujące z regulatorów 𝑢(∙) są wyrażone za pomocą następujących zależności 

𝑢1(𝑡) =  𝐾𝑃1𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼1 𝒟∞
−𝜆1𝑒(𝑡) + 𝐾𝐷1 𝒟∞

𝜇1𝑒(𝑡),00 (3. 5) 

𝑢2(𝑡) =  𝐾𝑃2𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼2 𝒟∞
−𝜆2𝑒(𝑡) + 𝐾𝐷2 𝒟∞

𝜇2𝑒(𝑡),00 (3. 6) 

𝑢3(𝑡) =  𝐾𝑃3𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼3 𝒟∞
−𝜆3𝑒(𝑡) + 𝐾𝐷3 𝒟∞

𝜇3𝑒(𝑡),00 (3. 7) 

𝑢4(𝑡) =  𝐾𝑃4𝑒(𝑡) + 𝐾𝐼4 𝒟∞
−𝜆4𝑒(𝑡) + 𝐾𝐷4 𝒟∞

𝜇4𝑒(𝑡),00 (3. 8) 

gdzie 𝐾𝑃, 𝐾𝐼, 𝐾𝐷 są odpowiednio wzmocnieniami części proporcjonalnej, całkującej i różniczku-

jącej regulatorów lokalnych, 𝒟∞
−𝜆

0  jest operatorem całkowania niecałkowitego rzędu o stopniu 

𝜆, 𝒟∞
𝜇

0  jest operatorem różniczkowania niecałkowitego rzędu o stopniu 𝜇, natomiast granice 

działania operatorów zawarte są w przedziale 〈0;∞〉. 

Lokalne regulatory PIλDμ wykonujące operacje na podstawie sygnału uchybu generują sygnał 

sterujący, który następnie przekazywany jest do bloku systemu rozmytego realizującego operację 

agregacji lokalnych sterowań. Blok ten realizuje operacje wnioskowania rozmytego Takagi-Su-

geno [11], bazując na aktualnym poziomie mocy cieplnej reaktora jądrowego. Wynikiem tych 

operacji jest globalny sygnał sterujący przekazywany do urządzenia wykonawczego (napęd ze-

społu prętów sterujących). Jego wartość obliczana jest na podstawie następującej zależności 

(wnioskowanie TS): 

𝑣𝑅(𝑡) =

∑ 𝜇�̃�𝐼5,𝑗(𝑃𝑇𝐻(𝑡), �̃�𝐼5,𝑗) ∙ 𝑢𝑗(𝑡)
4

𝑗=1

∑ 𝜇�̃�𝐼5,𝑗(𝑃𝑇𝐻(𝑡), �̃�𝐼5,𝑗)
4

𝑗=1

, (3. 9) 

gdzie 𝑣𝑅(𝑡) jest globalnym sygnałem sterującym przyjmującym formę prędkości przemieszcza-

nia zespołu prętów sterujących zadawanej na urządzenie wykonawcze, indeks 𝑗 ∈ {1,…4} repre-

zentuje indeks lokalnego sygnału sterującego oraz przypisanej do niego funkcji przynależności, 

𝑢𝑗(𝑡) jest sygnałem sterującym z 𝑗-tego lokalnego regulatora PIλDμ, 𝜇�̃�𝐼5,𝑗(⋅) wyraża wagę zwią-

zaną z funkcją przynależności przypisaną do 𝑗-tej reguły rozmytej (stopień spełnienia przesłanki 

𝑗-tej reguły rozmytej przez aktualną moc cieplną), a 𝑃𝑇𝐻(𝑡) jest aktualną mocą cieplną reaktora 

jądrowego stanowiącą zmienną wiodącą dla regulatora wieloobszarowego. 

Nastawy regulatorów dobierane są w sposób optymalny dla odpowiednich, znanych a priori, 

punktów pracy na podstawie wybranych wskaźników jakości sterowania (rozdział 6). Wniosko-

wanie rozmyte, bloku sklejania sterowań, realizowane jest z wykorzystaniem czterech funkcji 

przynależności różniących się klasami w zależności od punktu pracy. Ich podział jest następujący: 
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 punkt pracy 40% 𝑃𝑇𝐻,𝑁 – funkcja przynależności klasy 𝑍�̃�𝐼5,1 przypisana do zbioru roz-

mytego �̃�𝐼5,1, 

 punkt pracy 60% 𝑃𝑇𝐻,𝑁 – funkcja przynależności klasy Π�̃�𝐼5,2, przypisana do zbioru roz-

mytego �̃�𝐼5,2, 

 punkt pracy 80% 𝑃𝑇𝐻,𝑁 – funkcja przynależności klasy Π�̃�𝐼5,3, przypisana do zbioru roz-

mytego �̃�𝐼5,3, 

 punkt pracy 100% 𝑃𝑇𝐻,𝑁 – funkcja przynależności klasy 𝑆�̃�𝐼5,4 przypisana do zbioru roz-

mytego �̃�𝐼5,4. 

Na rysunku 3.3 zostały przedstawione przykładowe kształty opisanych wyżej funkcji przyna-

leżności z zaznaczonymi parametrami, które definiują ich postać. 

 

Rysunek 3.3.Przykładowe kształty funkcji przynależności, które zostały wykorzystane, w rozmytej części regula-

tora wieloobszarowego. 

Liczba regulatorów lokalnych, klasy funkcji przynależności oraz poziomy punktów pracy od-

powiednio 40%, 60%, 80% oraz 100% mocy nominalnej 𝑃𝑇𝐻,𝑁 zostały dobrane a priori. Dobór 

ilości regulatorów lokalnych, klasy funkcji przynależności oraz punktów pracy nie stanowi przed-

miotu rozprawy. Dodatkowo zakłada się, że system sterowania mocą reaktora jądrowego nie bę-

dzie powodował całkowitego wyłączenia reaktora oraz że dopuszczalne wartości regulowanej 

mocy cieplnej zawierają się w przedziale od 35% do 105% mocy nominalnej reaktora jądrowego. 

Zastosowanie regulatora wieloobszarowego wiąże się z dużą liczbą parametrów wymagają-

cych doboru zarówno w kontekście nastaw lokalnych regulatorów PIλDμ jak i parametrów funkcji 

przynależności wykorzystanych w bloku sklejania rozmytego. Zadanie to jest złożone zwłaszcza 

dla większej ilości zakładanych punktów pracy, w pobliżu, których mają funkcjonować lokalne 

regulatory PIλDμ. Każdy nowy regulator wnosi ze sobą pięć nastaw oraz dodatkowo od 2 do 4 pa-

rametrów związanych z zastosowaną klasą funkcji przynależności w bloku sklejania rozmytego. 

Z tego powodu duże ilości regulatorów lokalnych nie są wskazane. Dla konfiguracji zapropono-

wanej w rozprawie (rysunek 3.2) wymagane jest dobranie 20 nastaw lokalnych regulatorów PIλDμ 

(cztery regulatory po pięć nastaw) oraz 12 parametrów związanych z wykorzystanymi klasami 

funkcji przynależności. Ilość parametrów funkcji przynależności w zależności od klasy wynosi 
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odpowiednio: Z – 2, Π – 4, S – 2. Zatem łączna liczba parametrów dla zaproponowanego w roz-

prawie systemu sterowania wynosi 32. Przy takiej ilości parametrów uzasadnione jest wykorzy-

stanie technik optymalizacji w celu ich doboru. 

Optymalizacja nastaw lokalnych regulatorów PIλDμ oraz parametrów funkcji przynależności 

bloku sklejania rozmytego została wykonana w oparciu o metodę przedstawioną w pracy [12]. 

Metoda ta składa się z dwóch etapów, w których najpierw optymalizowane są nastawy lokalnych 

regulatorów PIλDμ, a następnie parametry funkcji przynależności bloku systemu rozmytego. 

W wykorzystanej metodzie optymalizowana funkcja celu składa się z całkowych kryteriów jako-

ści bazujących na uchybie regulacji oraz z funkcji kary (w zależności od etapu optymalizacji). 

Opis metody optymalnego doboru parametrów regulatora wieloobszarowego został przedsta-

wiony w rozdziale 6. 

3.1.2 Charakterystyka urządzenia wykonawczego 

Napęd zestawu prętów sterujących jest istotnym elementem układu sterowania mocy cieplnej 

reaktora jądrowego. Stanowi on bezpośrednie połączenie między regulatorem a obiektem, 

w związku z czym jego właściwości nie mogą zostać pominięte w zadaniach syntezy układu ste-

rowania. Struktura opracowanego modelu urządzenia wykonawczego została przedstawiona na 

rysunku 3.4. 

)(tvR )( tx





 xvf R,

 

dt

td REXT ,
0,,REXT

)(, tREXT

0x  tv satR,

 

Rysunek 3.4. Struktura modelu urządzenia wykonawczego. 

Model urządzenia wykonawczego posiada jedno wejście 𝑣𝑅(𝑡), którym jest sygnał z regula-

tora wieloobszarowego oraz trzy wyjścia, tj. 𝜌𝐸𝑋𝑇,𝑅(𝑡), 𝑥(𝑡) oraz 𝑣𝑅,𝑠𝑎𝑡(𝑡). Wyjścia te reprezen-

tują odpowiednio: sygnał wkładu reaktywności od położenia zestawu prętów sterujących, sygnał 

położenia prętów oraz sygnał prędkości przemieszczania prętów, która realizowana jest przez 

urządzenie wykonawcze. W modelu układu sterowania reaktora jądrowego wykorzystywany jest 

jedynie sygnał 𝜌𝐸𝑋𝑇,𝑅(𝑡), natomiast sygnał 𝑣𝑅,𝑠𝑎𝑡(𝑡) wykorzystywany jest bezpośrednio w opty-

malizacji nastaw i parametrów wieloobszarowego regulatora PIλDμ. Sygnał 𝑥(𝑡) wykorzysty-

wany jest wyłącznie w przypadku symulacyjnej weryfikacji zaproponowanego w rozprawie 
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układu sterowania z obiektem wirtualnymi. W tym przypadku służy on do wyliczania współczyn-

ników określających profil rozkładu mocy cieplnej, które uzależnione są od położenia prętów 

sterujących w rdzeniu reaktora jądrowego. 

Sygnały 𝜌𝐸𝑋𝑇,𝑅(𝑡), 𝑣𝑅(𝑡) i 𝑣𝑅,𝑠𝑎𝑡(𝑡) mogą przyjmować wartości dodatnie oraz ujemne. War-

tości ujemne tych sygnałów oznaczają odpowiednio, że reaktywność reaktora jest zmniejszana 

poprzez wsuwanie (zagłębianie) w rdzeń reaktora prętów sterujących. Natomiast wartości dodat-

nie oznaczają odpowiednio, że reaktywność reaktora jest zwiększana w wyniku wysuwania prę-

tów sterujących z rdzenia reaktora. 

W skład zaproponowanego modelu urządzenia wykonawczego (napędu zespołu prętów steru-

jących) wchodzą elementy całkujące, ograniczenia na maksymalną i minimalną wartość sygna-

łów oraz nieliniowa funkcja opisująca zmianę reaktywności w czasie w zależności od przemiesz-

czenia prętów sterujących. Funkcja ta jest opisana następującą zależnością 

𝑓(𝑣𝑟, 𝑥) =
𝑑𝜌𝐸𝑋𝑇,𝑅(𝑡)

𝑑𝑡
=
𝜌𝑏

�̃�
(1 − cos (

2𝜋𝑥(𝑡)

�̃�
)) ⋅ 𝑣𝑅(𝑡), (3. 10) 

gdzie 𝜌𝑏 jest wkładem reaktywnościowym zespołu prętów sterujących przy całkowitym jego za-

nurzeniu w rdzeniu reaktora, �̃� jest wysokością rdzenia oraz 

𝜌𝑏

�̃�
(1 − cos (

2𝜋𝑥(𝑡)

�̃�
)) =

𝑑𝜌𝐸𝑋𝑇,𝑅(𝑥(𝑡))

𝑑𝑥
, (3. 11) 

jest różniczkową efektywnością prętów sterujących [13]. Zależność ta została wykreślona na ry-

sunku 3.5 wraz z towarzyszącą jej efektywnością całkową, która określa bezpośredni wpływ na 

reaktywność w zależności od położenia prętów sterujących w rdzeniu reaktora jądrowego. 

 

Rysunek 3.5. Różniczkowa 
𝑑𝜌𝐸𝑋𝑇,𝑅(𝑥)

𝑑𝑥
 oraz całkowa 𝜌𝐸𝑋𝑇,𝑅(𝑥) efektywność prętów sterujących. 
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Praca prętów sterujących typowo przebiega w liniowym zakresie całkowej charakterystyki 

rozkładu reaktywności, gdyż pręty pracujące w zakresie minimalnego lub maksymalnego zagłę-

bienia nie są w stanie dostatecznie szybko przeciwdziałać nagłym zmianom reaktywności, które 

mogą wystąpić w stanach awaryjnych lub zakłóceniowych. W rozprawie przyjęto, że ruch prętów 

sterujących będzie ograniczony w zakresie od 30% do 60% wysokości rdzenia oraz początkowe 

zagłębienie prętów będzie wynosiło 30% wysokości rdzenia (stan nominalnej pracy). Granice te 

zostały zaznaczone na rysunku 3.5 czerwonymi pionowymi liniami. Ograniczenia związane 

z modelem urządzenia wykonawczego zostały zestawione w tabeli 3.1. W tabeli tej zawarto rów-

nież ograniczenia związane z przemieszczaniem prętów jak i z maksymalnymi oraz minimalnymi 

wartościami wkładów reaktywności, które można uzyskać w wyniku przemieszczania prętów 

z uwzględnieniem ograniczeń położenia. 

Tabela 3.1. Dane modelu urządzenia wykonawczego. 

 jednostka Wartość względna Wartość bezwzględna 

Całkowity wkład reaktywności 𝜌𝑏 Δk/k 100% 0,2334 

Nominalne zagłębienie 𝑥𝑁 m **-30% **-1,098 

Nominalna reaktywność 𝜌𝐸𝑋𝑇,𝑅,𝑁 Δk/k *0% *0 

Maksymalna wartość 𝑥(𝑡) m 0% 0 

Minimalna wartość 𝑥(𝑡) m **-60% **-2,196 

Maksymalna wartość 𝜌𝐸𝑋𝑇,𝑅(𝑡) Δk/k +30% +0,00347 

Minimalna wartość 𝜌𝐸𝑋𝑇,𝑅(𝑡) Δk/k -60% -0,01272 

Maksymalna wartość 𝑣𝑟(𝑡) m/s 100% 0,019 

Minimalna wartość 𝑣𝑟(𝑡) m/s -100% -0,019 

* dla stanu równowagi 𝜌𝐸𝑋𝑇,𝑅,𝑁 = 0 przy zanurzeniu prętów sterujących 𝑥 = 1,098 m 
** minus oznacza zagłębienie w rdzeniu reaktora jądrowego 
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4. Modele matematyczne obiektu sterowania 

Dynamika procesów zachodzących w reaktorze jądrowym rozważana dla długich horyzontów 

czasowych przedstawiana jest za pomocą nieliniowych równań różniczkowych ze zmieniającymi 

się parametrami [14]. Parametry te są funkcjami odpowiednich wielości charakteryzujących śro-

dowisko i stan rdzenia reaktora jądrowego. Parametry związane są ze składem izotopowym, wy-

tworzoną energią cieplną oraz właściwościami cieplno-hydraulicznymi [14]. 

Dla krótkich horyzontów czasowych, rozpatrywanych w rozprawie, przy rozważaniu jedynie 

szybkich procesów zachodzących w obrębie rdzenia, zmienność parametrów wynikającą z prze-

biegu procesów wolnozmiennych można zaniedbać [14]. Z tego względu rozważane w rozprawie 

modele nie uwzględniają procesów wolnozmiennych, takich jak zatrucie i wypalenie paliwa [14]. 

Można je pominąć, gdyż powodowane ich zachodzeniem zmiany reaktywności ujawniają się do-

piero po zaniku przebiegów przejściowych procesów szybkozmiennych związanych z kinetyką 

neutronów (generacją mocy cieplnej), wymianą ciepła oraz temperaturowymi zmianami reaktyw-

ności [14]. Skala czasowa procesów wolnozmiennych wynosi od kilku godzin do kilku dni zaś 

szybkozmiennych ułamki sekund do kilku minut [14]. 

Modele matematyczne reaktora jądrowego wykorzystane w rozprawie oparte są o klasyczne 

podejście do modelowania, w którym zmienne oraz parametry zostały uśrednione po objętości 

rdzenia lub określonych obszarach rdzenia [7]. Zakłada się w nich niezmienność parametrów 

w rozważanych przedziałach czasu. W rozprawie zostały opracowane dwa modele matematyczne 

reaktora jądrowego różniące się złożonością jak i przeznaczeniem [15]. Pierwszy z modeli trak-

towany jest jako model projektowy, który został opracowany do celów syntezy algorytmów ste-

rowania mocą cieplną reaktora jądrowego. Drugi model traktowany jest jako obiekt wirtualny i 

został on opracowany do celów weryfikacji proponowanych algorytmów sterowania. Szczegó-

łowy opis modeli opracowanych w rozprawie wraz z zagadnieniami związanymi z ich weryfika-

cją zostały przedstawione w publikacjach [15], [16]. 

W opracowanych w rozprawie modelach matematycznych reaktora jądrowego wyróżnić 

można składniki w postaci pomniejszych modeli, które opisują procesy szybkie reaktora jądro-

wego tj. proces generacji mocy cieplnej oraz proces wymiany ciepła wraz z temperaturowymi 

efektami reaktywnościowymi. Składnik odpowiedzialny za proces generacji mocy cieplnej za-

równo w modelu projektowym oraz w obiekcie wirtualnym został zrealizowany przy pomocy 

punkowego modelu kinetyki neutronów. Obydwa wykorzystane modele reaktora jądrowego róż-
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nią się składnikiem odpowiedzialnym za modelowanie procesów wymiany ciepła między pali-

wem a chłodziwem oraz za temperaturowe efekty reaktywnościowe. Te składniki stanową główną 

różnicę pomiędzy modelem projektowym, a obiektem wirtualnym. 

Pierwszy z wykorzystanych w rozprawie modeli reaktora jądrowego, tj. model projektowy, 

cechuje się punktowym podejściem do modelowania procesów związanych z generacją ciepła 

oraz uproszczonym podejściem węzłowym do modelowania procesów wymiany ciepła w reakto-

rze jądrowym. Uproszczone podejście węzłowe wykorzystuje model wymiany ciepła z pojedyn-

czym węzłem paliwa oraz dwoma węzłami chłodziwa oparte jest o propozycję przedstawioną 

w pozycjach [15]–[23]. Model ten umożliwia odwzorowanie dynamiki procesów szybkich w spo-

sób dostateczny do wykorzystania go w etapie syntezy algorytmów sterowania mocą cieplną re-

aktora jądrowego. 

Drugi wykorzystany w rozprawie model traktowany jest jako wirtualny obiekt sterowania. 

Został on opracowany w taki sposób, aby odzwierciedlić, w ujęciu jednowymiarowym, proces 

wymiany ciepła pomiędzy paliwem a chłodziwem wzdłuż wysokości rdzenia. Model ten został 

zbudowany w oparciu o rozszerzone węzłowe podejście do modelowania procesów wymiany cie-

pła, które również opiera się o propozycję przedstawione w [15]–[23]. Możliwości tego modelu 

zostały rozszerzone o zmienne współczynniki liczbowe określające ilość generowanej mocy 

cieplnej w poszczególnych węzłach paliwa i chłodziwa [15], [16]. Współczynniki te aproksymują 

osiowy profil generacji mocy cieplnej. Poprzez zmianę wartości tych współczynników możliwe 

jest modelowanie zmian kształtu tego profilu. Współczynniki określające profil generacji ciepła 

zostały uzależnione od położenia prętów sterujących w rdzeniu reaktora, gdyż w rozprawie sku-

piono się wyłącznie na regulacji reaktywności, w krótkich horyzontach czasowych, za pomocą 

prętów sterujących zagłębianych w rdzeń reaktora. Rozszerzony w ten sposób model reaktora 

jądrowego stanowi obiekt wirtualny, którego przeznaczaniem jest symulacyjne testowanie i we-

ryfikacja zaproponowanych w rozprawie algorytmów sterowania. W tabeli 4.1 została przedsta-

wiona charakterystyka wykorzystanych w rozprawie modeli matematycznych reaktora jądro-

wego. 

Tabela 4.1. Charakterystyka wykorzystanych w rozprawie modeli matematycznych reaktora jądrowego. 

Składnik/Funkcja Model projektowy Obiekt wirtualny 

Generacja mocy punktowy model kinetyki neutronów punktowy model kinetyki neutronów 

Wymiana ciepła model wymiany ciepła i efektów reaktyw-

nościowych z pojedynczym węzłem pali-

wowym i podwójnym węzłem chłodziwa 

model wymiany ciepła i efektów reaktywno-

ściowych z wieloma1 węzłami paliwa i chło-

dziwa 

Przeznaczenie synteza algorytmów sterowania mocą 

cieplną reaktora jądrowego 

testowanie i weryfikacja algorytmów sterowa-

nia mocą cieplną reaktora jądrowego 
1W rozprawie wykorzystano model wymiany ciepła z pięcioma węzłami paliwa i dziesięcioma węzłami chłodziwa 
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5. Technologie matematyczne syntezy układu sterowa-

nia 

5.1.1 Regulator PIλDμ o niecałkowitych rzędach całkowania i różnicz-

kowania 

Rachunek różniczkowo-całkowy niecałkowitego rzędu 𝛼 można przedstawić za pomocą po-

jedynczego operatora ciągłego zdefiniowanego w następujący sposób [24] 

𝒟𝑡
𝛼

𝑎 =

{
 
 

 
 

𝑑𝛼

𝑑𝑡𝛼
, 𝛼 > 0,

1, 𝛼 = 0,

∫ (𝑑𝜏)𝛼 ,
𝑡

𝑎

𝛼 < 0,

 (5. 1) 

gdzie 𝑎 oraz 𝑡 są odpowiednio górną i dolną granicą działania operatora oraz 𝛼 ∈ ℝ. W 1998 roku 

Igor Podlubny [25] zaprezentował ogólną postać regulatora PID, w której wykorzystał operator 

różniczkowania i całkowania niecałkowitego rzędu 𝒟𝑡
𝛼

𝑎 . Przedstawiony przez niego regulator 

PIλDμ został rozszerzony o dwa nowe parametry 𝜆 oraz 𝜇, które stanowią odpowiednio niecałko-

wity rząd całkowania oraz różniczkowania. Zaprezentowany regulator PIλDμ, w dziedzinie czasu, 

został zdefiniowany za pomocą następującej zależności [24], [25] 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 𝒟𝑡
−𝜆𝑒(𝑡) + 𝐾𝑑 𝒟𝑡

𝜇
𝑒(𝑡),    dla   𝜆, 𝜇 > 000 , (5. 2) 

gdzie 𝑢(𝑡) jest sygnałem sterującym, 𝑒(𝑡) to uchyb regulacji, 𝐾𝑝, 𝐾𝑖, 𝐾𝑑 są odpowiednio wzmoc-

nieniami części proporcjonalnej, całkującej i różniczkującej regulatora. Transmitancja operato-

rowa tego regulatora jest opisana w następującej postaci 

𝐺𝑐(𝑠) =
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝 +

𝐾𝑖
𝑠𝜆
+𝐾𝑑𝑠

𝜇 , (5. 3) 

a jego struktura została przedstawiona na rysunku 5.1. 

Wykorzystanie operatora różniczkowania i całkowania niecałkowitego rzędu w regulatorze 

PIλDμ wiąże się z istotnym rozszerzeniem jego właściwości. Możliwości wynikające z zastoso-

wania dodatkowych parametrów bardzo dobrze widoczne są z punktu widzenia analizy w dzie-

dzinie częstotliwości. Dobór rzędów parametrów 𝜆 oraz 𝜇 pozwala na dowolność w kształtowaniu 

asymptot nachylenia charakterystyki amplitudowej oraz asymptot charakterystyki fazowej. 
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Rysunek 5.1. Struktura regulatora PIλDμ. 

W przedziale wysokich częstotliwości występują asymptoty, które wynoszą 𝜇 ∙ 20
𝑑𝐵

𝑑𝑒𝑘
 oraz 

𝜇
𝜋

2
, odpowiednio dla nachylenia charakterystyki amplitudowej oraz dla charakterystyki fazowej. 

Zwiększone możliwości kształtowania charakterystyki amplitudowej oraz fazowej regulatora 

PIλDμ zostały obrazowo przedstawione na rysunku 5.2 dla regulatora PIλDμ, którego wzmocnienia 

toru proporcjonalnego, całkowego i różniczkującego wynosiły 𝐾𝑝 = 𝐾𝑖 = 𝐾𝑑 = 1, a wartości pa-

rametrów 𝜆 oraz 𝜇 ulegały zmianom. 

 

Rysunek 5.2. Charakterystyki Bodego regulatora PIλDμ dla różnych wartości rzędów całkowania 𝜆 oraz różnicz-

kowania 𝜇, przy stałych parametrach 𝐾𝑝 = 𝐾𝑖 = 𝐾𝑑 = 1. 

Typowo w zastosowaniach przemysłowych klasyczny algorytm regulacji PID implemento-

wany jest na urządzeniach mikroprocesorowych takich jak: systemy wbudowane, sterowniki pro-

gramowalne PLC, kontrolery automatyki PAC lub komputery przemysłowe. Implementacja re-

gulatora PIλDμ, który stanowi uogólnienie klasycznego algorytmu PID, na urządzeniach mikro-

procesorowych wiąże się z problemem nieograniczonego zapotrzebowania na pamięć systemu 

w związku z występowaniem operatorów rachunku różniczkowo-całkowego niecałkowitego 
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rzędu. Jednakże w związku z metodami pozwalającymi na bardzo dobrą aproksymację operato-

rów rachunku różniczkowo-całkowego niecałkowitego rzędu np. poprzez filtry Oustaloup’a moż-

liwa jest implementacja algorytmu PIλDμ na urządzeniach mikroprocesorowych z określoną do-

kładnością oraz w zdefiniowanym paśmie częstotliwości. 

5.1.2 Filtry Oustaloup’a 

Alain Oustaloup w pracy [26] zaprezentował operator różniczkowania i całkowania niecałko-

witego rzędu 𝛼 w postaci filtru o stopniu niecałkowitym, którego pasmo pracy zawiera się w prze-

dziale pulsacji 𝜔 ∈  〈𝜔𝑏;  𝜔ℎ〉. Filtr ten wyrażony jest za pomocą transmitancji w następujący 

sposób [26] 

𝐷(𝑠) =
𝑆(𝑠)

𝐸(𝑠)
= (

𝜔𝑢
𝜔ℎ
)
𝛼

(
1 +

𝑠
𝜔𝑏

1 +
𝑠
𝜔ℎ

)

𝛼

, (5. 4) 

gdzie 𝐸(𝑠) jest sygnałem wejściowym, 𝑆(𝑠) jest sygnałem wyjściowym, 𝜔𝑢 = √𝜔𝑏𝜔ℎ jest czę-

stotliwością, dla której wzmocnienie filtru wynosi 1 oraz 𝛼 ∈ ℝ. W [26] Oustaloup zaproponował 

również aproksymację ww. transmitancji układem stopnia całkowitego, którego zera i bieguny są 

rekursywnie rozmieszczone na płaszczyźnie zespolonej według następujących zależności [26], 

[27]: 

𝐷(𝑠) = lim
𝑁→∞

𝐷𝑁(𝑠) , (5. 5) 

𝐷𝑁(𝑠) = 𝐾 ∏
𝑠 +𝜔𝑘

′

𝑠 + 𝜔𝑘

𝑁

𝑘=−𝑁

. (5. 6) 

Zera, bieguny oraz wzmocnienie filtru Oustaloup’a zdefiniowanego za pomocą formuły (5.6) 

wyznaczane są na podstawie poniższych związków [26], [27]: 

𝜔𝑘
′ = 𝜔𝑏 (

𝜔ℎ
𝜔𝑏
)

𝑘+𝑁+
1
2
(1−𝛼)

2𝑁+1
, (5. 7)

 

𝜔𝑘 = 𝜔𝑏 (
𝜔ℎ
𝜔𝑏
)

𝑘+𝑁+
1
2
(1+𝛼)

2𝑁+1
, (5. 8)

 

𝐾 = 𝜔ℎ
𝛼 . (5. 9) 
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Parametr 𝑁 występujący we wzorach (5.6)-(5.9) jest bezpośrednio związany z określeniem 

stopnia filtru Oustaloup’a, który wynosi 2𝑁 + 1. Z aplikacyjnego punktu widzenia, sygnały prze-

noszone przez filtr Oustaloup’a są poddane aproksymowanej operacji różniczkowania lub całko-

wania niecałkowitego rzędu 𝛼 w paśmie pracy, zdefiniowanym pulsacjami 𝜔𝑏 oraz 𝜔ℎ. Zastoso-

wanie filtrów Oustaloupa aproksymujących operatory całkowania i różniczkowania niecałkowi-

tego rzędu w strukturze regulatora PIλDμ zostało obrazowo przedstawione na rysunku 5.3. 

Kp

Ki

Kd

Σ 
)(sE )(sU

+

+

+

 sGLP

 sGLP

 sGOust



 sGOust



 

Rysunek 5.3. Uproszczona struktura regulatora PIλDμ, w którym operatory całkowania i różniczkowania zastą-

piono odpowiednio dobranymi filtrami Oustaloupa. 

Na rysunku 5.4 zostały przedstawione przykładowe charakterystyki Bodego obrazujące róż-

nice pomiędzy charakterystykami teoretycznego operatora różniczkowania i całkowania rzędu 

niecałkowitego dla 𝑠0,5 i 𝑠−0,5 oraz charakterystykami filtrów Oustaloup’a o stopniu całkowitym, 

które aproksymują ten operator.  

  

Rysunek 5.4. Charakterystyki Bodego operatorów 𝑠0,5 oraz 𝑠−0.5 i odpowiadające im charakterystyki filtrów Ou-

staloup'a stopnia całkowitego dla 𝜔 ∈   〈10−3, 103〉 oraz parametru 𝑁 ∈ {2, 5}. 

Filtr Oustaloup’a stanowi bardzo dobre przybliżenie operatorów różniczkowania oraz całko-

wania niecałkowitego rzędu. Filtr ten ze względu na swoją postać i skończony stopień nie wy-

maga nieskończonego zasobu pamięci i może on być z powodzeniem implementowany na urzą-

dzeniach cyfrowych w formie dyskretnej. Bardzo ważną zaletą tego filtru, z punktu widzenia 

inżynierii systemów sterowania jest jego stabilność dla dowolnego rzędu 𝛼 ∈ ℝ [26]. 
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5.1.3 System rozmyty z wnioskowaniem Takagi-Sugeno (TS) 

Baza reguł rozmytych w systemie Takagi-Sugeno jest zdefiniowana w następującej po-

staci [28]: 

𝑅𝑖: IF 𝑥1 is �̃�1,1 and … and 𝑥𝑝 is �̃�𝑖,𝑝, THEN 𝑦𝑖 = 𝑐𝑖,0 + 𝑐𝑖,1𝑥1 +…+ 𝑐𝑖,𝑝𝑥𝑝, (5. 10) 

gdzie �̃�𝑖,𝑗 są zbiorami rozmytymi, 𝑐𝑖,𝑗 są parametrami rzeczywistymi, 𝑦𝑖 jest wyjściem systemu 

odpowiadającym regule 𝑅𝑖, 𝒙 = (𝑥1, … , 𝑥𝑝)
𝑇

 jest wektorem wejść oraz 𝑖 = 1,2,… , 𝐾 i 𝑗 =

1,2,… , 𝑝. System rozmyty TS charakteryzuje się tym, że w regułach występuje rozmyta prze-

słanka (część IF), natomiast konkluzja (część THEN) jest rzeczywista w postaci liniowej kombi-

nacji zmiennych wejściowych. Głównie z powodu ostatniej cechy systemy oparte o wnioskowa-

nie TS są łatwe w implementacji na platformach sterowania cyfrowego. Dla wektora wejściowego 

𝒙 składającego się z liczb rzeczywistych, wyjście systemu rozmytego TS jest wyrażone w postaci 

średniej ważonej wartości 𝑦𝑖 

𝑦(𝒙) =
∑ 𝑤𝑖𝑦𝑖
𝐾
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝐾
𝑖=1

, (5. 11) 

gdzie waga 𝑤𝑖 określa ogólną prawdziwość przesłanki reguły 𝑅𝑖 dla danego wejścia 𝑖 oraz jest 

obliczana na podstawie następującej zależności 

𝑤𝑖 =∏𝜇𝐴𝑖,𝑗(𝑥𝑗)

𝑝

𝑗=1

, (5. 12) 

gdzie operator ∏ (∙)
𝑝
𝑗=1  jest przecięciem zbiorów rozmytych (T-norma). Struktura systemu logiki 

rozmytej Takagi-Sugeno została przedstawiona na rysunku 5.5. 
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Rysunek 5.5. Struktura systemu rozmytego Takagi-Sugeno (TS) [29]. 
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6. Synteza układu sterowania mocą cieplną reaktora ją-

drowego 

Zaproponowany w rozprawie regulator wieloobszarowy pracował w strukturze układu stero-

wania mocą cieplną reaktora jądrowego, która została przedstawiona na rysunku 6.1. Synteza 

układu regulacji mocy cieplnej reaktora jądrowego, po określeniu struktury regulatora (podroz-

dział 3.1.1), sprowadza się do wyboru i zastosowania metody doboru jego parametrów, tj. nastaw 

lokalnych regulatorów PIλDμ oraz parametrów funkcji przynależności wchodzących w skład roz-

mytej części regulatora. W rozprawie wykorzystano metodę suboptymalnego doboru parametrów 

zastosowanego regulatora wieloobszarowego w dziedzinie czasu, która bazuje na wybranych cał-

kowych kryteriach jakości sterowania. W zadaniu optymalizacji wykorzystano modele matema-

tyczne kluczowych elementów układu regulacji, tj. urządzenia wykonawczego – model napędu 

zespołu prętów sterujących (podrozdział 3.1.2) oraz obiektu sterowania – nieliniowy model reak-

tora jądrowego (model projektowy). 

Reaktor

jądrowy

Urządzenie 

wykonawcze

Wieloobszarowy 

regulator PIλDµ





 

 te  tvR
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Rysunek 6.1. Struktura układu sterowania typu SISO pozwalająca na regulację mocy cieplnej reaktora jądro-

wego. 

Wybór metody doboru parametrów zastosowanego regulatora został dokonany na podstawie 

przeprowadzonych badań porównujących wyselekcjonowane procedury doboru parametrów re-

gulatora wieloobszarowego z lokalnymi regulatorami PID. Badania te zostały zaprezentowane 

w publikacji [12]. W rozprawie doktorskiej zastosowano metodę, opisaną w [12], która składa się 

z dwóch niezależnych etapów optymalizacji prowadzących do otrzymania suboptymalnego roz-

wiązania, tj. zestawu parametrów wieloobszarowego regulatora PIλDμ. Pierwszy etap tej metody 

dotyczy strojenia nastaw lokalnych regulatorów PIλDμ, natomiast drugi etap związany jest z do-

borem parametrów funkcji przynależności rozmytej części proponowanego regulatora wieloob-

szarowego. Wykorzystana metoda pozwala na uwzględnienie w procesie optymalizacji ograni-

czeń na zmienne procesowe lub sterujące oraz zdefiniowanie, w drugim etapie optymalizacji, 

ograniczeń nakładanych na kształt zastosowanych funkcji przynależności. 
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6.1 Sformułowanie zadania optymalizacji 

Na rysunku 6.2 obrazowo przedstawiono idee optymalizacji parametrów regulatora wieloob-

szarowego, opartą o zadanie optymalizacji rozwiązywane w dwóch kolejnych etapach. Celem 

tego zadania jest dobór nastaw lokalnych regulatorów PIλDμ i parametrów funkcji przynależności 

występujących w części rozmytej regulatora wieloobszarowego, który pracuje w układzie regu-

lacji mocy cieplnej reaktora jądrowego w warunkach zmian punktu pracy (rysunek 6.1). 
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Rysunek 6.2. Dwuetapowe zadanie optymalizacji. 

W zadaniu optymalizacji obrazowo przedstawionym na rysunku 6.2, zostały wykorzystane 

następujące całkowe wskaźniki jakości sterowania: 

 całka z kwadratu uchybu (ang. ISE) 

𝐽𝐼𝑆𝐸 = ∫ 𝑒2(𝜏)𝑑𝜏,

𝑡𝑓

0

(6. 1) 

 całka z iloczynu czasu i wartości bezwzględnej uchybu (ang. ITAE) 

𝐽𝐼𝑇𝐴𝐸 = ∫ 𝜏|𝑒(𝜏)|

𝑡𝑓

0

𝑑𝜏, (6. 2) 

 całka z wartości bezwzględnej uchybu (ang. IAE) 
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𝐽𝐼𝐴𝐸 = ∫|𝑒(𝜏)|

𝑡𝑓

0

𝑑𝜏, (6. 3) 

 całka z sumy kwadratów uchybu oraz sygnału sterującego (ang. LQ) 

𝐽𝐿𝑄 = ∫(𝑄𝑒
2(𝜏) + 𝑣𝑅,𝑠𝑎𝑡

2 (𝜏))𝑑𝜏

𝑡𝑓

0

, (6. 4) 

gdzie 𝑡𝑓 określa horyzont czasu, na którym jest obliczany wskaźnik jakości 𝐽(.), 𝑣𝑅,𝑠𝑎𝑡 jest sygna-

łem reprezentującym prędkość zespołu prętów sterujących, która jest realizowana przez urządze-

nie wykonawcze, a współczynnik 𝑄 określa wagę przypisaną do kwadratu sygnału uchybu w kry-

terium LQ. W wyniku przeprowadzonych badań testowych przyjęto, że w kryterium LQ współ-

czynnik określający wagę jakości sterowania wynosi 𝑄 = 0,0625. Przyjęta wartość pozwala 

osiągnąć przybliżone rzędy wielkości sygnałów 𝑒2 oraz 𝑣𝑅,𝑠𝑎𝑡
2 . 

W rozprawie zostały porównane trzy całkowe kryteria jakości sterowania, tj. kryterium ISE, 

kryterium ITAE oraz kryterium LQ. Wybór tych kryteriów został podyktowany głównie przeciw-

stawnymi celami regulacji, jakie można osiągnąć z wykorzystaniem kryteriów ISE oraz ITAE 

(odpowiednio jakość regulacji lub krzepkość) oraz możliwością uwzględnienia sygnału sterują-

cego w funkcji celu  kryterium LQ. 

Kryterium całkowe ITAE nie powinno być wykorzystywane w drugim etapie optymalizacji 

ze względu na zastosowanie w nim znacznie większego horyzontu czasu 𝑡𝑓 w stosunku do etapu 

pierwszego. Zadaniem drugiego etapu optymalizacji jest optymalny dobór parametrów kształtu 

funkcji przynależności w związku z czym wykorzystane kryterium jakości powinno jednakowo 

traktować występujący uchyb regulacji na zadanym horyzoncie czasu. Z uwagi na ten fakt kryte-

rium ITAE wykorzystane w pierwszym etapie optymalizacji zostało zastąpione kryterium IAE w 

drugim. W tabeli 6.1 zestawiono przeprowadzone warianty optymalizacji, wraz z wyszczególnie-

niem całkowych kryteriów jakości sterowania przypisanych do odpowiednich etapów. Na ry-

sunku 6.3 zamieszczono drzewo przedstawiające wszystkie elementy składające się na proces 

optymalizacji nastaw i parametrów regulatora wieloobszarowego. 

Tabela 6.1. Warianty optymalizacji oraz przyjęte w nich całkowe kryteria jakości sterowania. 

Etap\Wariant optymalizacji Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

Etap 1 ISE ITAE LQ 

Etap 2 ISE IAE LQ 
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Optymalizacja

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

Etap 1 Etap 2

Podzadanie 1
Punkt pracy 40% PTH,N

Podzadanie 2
Punkt pracy 60% PTH,N

Podzadanie 3
Punkt pracy 80% PTH,N

Podzadanie 4
Punkt pracy 100% PTH,N

Etap 1 Etap 2

Podzadanie 1
Punkt pracy 40% PTH,N

Podzadanie 2
Punkt pracy 60% PTH,N

Podzadanie 3
Punkt pracy 80% PTH,N

Podzadanie 4
Punkt pracy 100% PTH,N

Etap 1 Etap 2

Podzadanie 1
Punkt pracy 40% PTH,N

Podzadanie 2
Punkt pracy 60% PTH,N

Podzadanie 3
Punkt pracy 80% PTH,N

Podzadanie 4
Punkt pracy 100% PTH,N
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Rysunek 6.3. Drzewo wariantów optymalizacji. 

6.1.1 Trajektorie mocy cieplnej zadanej wykorzystane w etapach opty-

malizacji 

W etapie pierwszym parametry regulatorów lokalnych zostały dobrane optymalnie dla wybra-

nych punktów pracy według trajektorii skoku. Wartość początkowa skoku jest pomniejszona 

o 5% względem wartości mocy w danym punkcie pracy, tj. stanie równowagi. Następnie w 70 se-

kundzie występuje skok o 10% względem wartości początkowej. Łączny czas trwania wymusze-

nia oraz horyzont optymalizacji wynoszą 140 sekund. Każde podzadanie optymalizacji (dobór 

parametrów regulatora w danym punkcie pracy), występujące w etapie pierwszym rozpoczyna 

się w stanie równowagi wyznaczonym poprzez aktualnie rozpatrywany punkt pracy (40%, 60%, 

80%, 100% 𝑃𝑇𝐻,𝑁). Trajektorie mocy cieplnej zadanej dla każdego punktu pracy zostały obra-

zowo przedstawione na rysunku 6.4.  

Trajektoria mocy cieplnej 𝑃𝑇𝐻,𝑅(𝑡) dla drugiego etapu optymalizacji również została przed-

stawiona na rysunku 6.4. Jest ona złożona z funkcji schodkowych i została ona zaprojektowana 

w taki sposób, aby przebiegać w pobliżu punktów pracy wybranych w pierwszym etapie optyma-

lizacji. Zmiany poziomu mocy w trajektorii zadanej mają skokowy charakter, gdyż sygnał tego 

typu jest najbardziej wymagający dla układu sterowania, pod względem jego realizacji. W trajek-

torii zadanej zostały zdefiniowane obszary, w których następuje obniżenie jak i zwiększenie za-

danej mocy cieplnej. Punktem początkowym trajektorii był punkt odpowiadający 100% mocy 

cieplnej 𝑃𝑇𝐻,𝑁, natomiast punkt końcowy odpowiadał wartości 105% 𝑃𝑇𝐻,𝑁. Najniższy poziom 

mocy cieplnej, w trajektorii, wynosi 35% 𝑃𝑇𝐻,𝑁. W rozprawie nie przeprowadzono oceny jakości 

wyboru scenariusza trajektorii mocy cieplnej zadanej 𝑃𝑇𝐻,𝑅(𝑡). 
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 Trajektorie mocy cieplnej etapu pierwszego optymalizacji Trajektorie mocy cieplnej etapu drugiego optymalizacji 

  

Rysunek 6.4. Trajektorie mocy cieplnej zadanej pierwszego i drugiego etapu optymalizacji. Kółkiem oznaczono 

punkt równowagi dla danego punktu pracy. 

6.1.2 Ogólna metoda rozwiązania zadania optymalizacji 

W podrozdziałach 6.1.3 oraz 6.1.4 zostały przedstawione charakterystyki etapów wchodzą-

cych w skład zadania optymalizacji. W obydwu etapach wykorzystano modele urządzenia wyko-

nawczego oraz model projektowy reaktora jądrowego. Zarówno w pierwszym jak i w drugim 

etapie wykorzystano metodę optymalizacji opartą o algorytm poszukiwania bezpośredniego 

MADS [30]–[32]. 

W obydwu etapach optymalizacji można rozróżnić dwa charakterystyczne komponenty, które 

razem stanowią metodę rozwiązania postawionego w rozprawie zadania optymalizacji. Pierw-

szym komponentem jest część optymalizacyjna, w której wykorzystano wybrany algorytm opty-

malizacji. Drugim komponentem jest część symulacyjna, która jest wykorzystana przez optyma-

lizator do ewaluowania funkcji celu dla różnych zestawów zmiennych decyzyjnych. Część opty-

malizacyjna wywołuje część symulacyjną ze zmiennymi decyzyjnymi odpowiednimi dla nastę-

pujących po sobie iteracji. 

Po określeniu przez część optymalizacyjną (algorytm optymalizacji) zmiennych decyzyjnych 

dla danej iteracji algorytmu następuje przeprowadzenie symulacji modelu układu regulacji oraz 

w jej wyniku, obliczenie wielkości niezbędnych do określenia funkcji celu. W ogólności wybrany 

algorytm optymalizacji zawarty w części optymalizacyjnej wybiera zmienne decyzyjne dla pierw-

szego i drugiego etapu tak, aby zminimalizować funkcje celu. Cały proces powtarza się, dopóki 

nie zostanie spełniony warunek zatrzymujący część optymalizacyjną. 

Na rysunku 6.5 obrazowo przedstawiono ogólną metodę rozwiązania przedstawionych w roz-

prawie wariantów optymalizacji, która jest właściwa dla obydwu następujących po sobie etapów. 

Na rysunku tym zostały również zamieszczone kroki przedstawiające kolejność operacji wyko-

nywanych w trakcie działania optymalizatora. 
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Rysunek 6.5. Ogólna metoda rozwiązywania zadania optymalizacji dla pierwszego i drugiego etapu. 

Struktura przedstawiona na rysunku 6.5 jest zaliczana do zadań optymalizacji, w których 

z punktu widzenia algorytmu optymalizacji rozwiązywany problem występuje w postaci niejaw-

nej tzw. czarnej skrzynki (ang. black-box) [33]. Optymalizacja tego typu charakteryzuje się tym, 

że funkcja celu oraz funkcje opisujące zbiór rozwiązań dopuszczalnych są obliczane na podstawie 

kodu komputerowego, symulacji lub eksperymentu, a algorytm optymalizacji jest odseparowany 

od modelu symulacyjnego [30], [33]. 

6.1.3 Optymalizacja nastaw lokalnych regulatorów PIλDμ – etap 1 

Podzadania optymalizacji etapu pierwszego dla każdego wybranego punktu pracy można 

przedstawić w następującej postaci 

min
𝐱𝐸1,𝑖

𝑓(𝐱𝐸1,𝑖),    dla   𝑖 = 1,…4, (6. 5) 

z uwzględnieniem, że 

𝐱𝐸1,𝑖,𝑙𝑏  ≤ 𝐱𝐸1,𝑖   dla   𝑖 = 1,…4, (6. 6) 

gdzie 𝐱𝐸1,𝑖 = [𝐾𝑃𝑖 , 𝐾𝐼𝑖 , 𝐾𝐷𝑖, 𝜆𝑖, 𝜇𝑖] jest wektorem zmiennych decyzyjnych etapu pierwszego op-

tymalizacji, 𝑓(𝐱𝐸1,𝑖) jest funkcją celu, której wartość określona jest na podstawie przeprowadzo-

nej symulacji, a 𝐱𝐸1,𝑖,𝑙𝑏 = [0 0 0 0 0] to wektor dolnych wartości granicznych dla zmiennych de-

cyzyjnych. W pierwszym etapie optymalizacji zmienne decyzyjne nie są ograniczone z góry. 

Sygnał generowany bezpośrednio przez regulator PIλDμ może przyjmować niedopuszczalne 

wartości z punktu widzenia urządzenia wykonawczego. Z tego powodu wprowadzono składnik 

kary do funkcji celu. Zadaniem tego składnika jest oddziaływanie na optymalizator w sposób 
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ograniczający poszukiwanie nastaw regulatorów w obszarach przestrzeni decyzyjnej, które mogą 

wywołać znaczące naruszenia w ograniczeniach urządzenia wykonawczego na dozwolone war-

tości prędkości przesuwu zespołu prętów sterujących. 

Schemat blokowy przedstawiający mechanizm działania funkcji kary został zamieszczony na 

rysunku 6.6, natomiast przykład obrazujący jej działanie, dla testowego sinusoidalnego sygnału 

𝑣𝑟 naruszającego ograniczenia urządzenia wykonawczego, został zamieszczony na rysunku 6.7. 
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Rysunek 6.6. Schemat blokowy funkcji kary. Kolorem czerwonym zaznaczono sygnały binarne przyjmujące warto-

ści zero lub jeden w zależności od spełnienia warunku większości lub mniejszości. 

 

Rysunek 6.7. Przebieg działania funkcji kary dla przykładowego sygnału sinusoidalnego, który narusza ograni-

czenia urządzenia wykonawczego. 

Wartość funkcji celu 𝑓(𝐱𝐸1,𝑖), dla każdego podzadania występującego w pierwszym etapie 

optymalizacji, jest określana na podstawie symulacji modelu układu regulacji mocy cieplnej re-

aktora jądrowego. Funkcję tę można zdefiniować w następujący sposób 

𝑓(𝐱𝐸1,𝑖) = 𝐽𝐸1,𝑖 =
𝐽𝐶𝐸1 + 𝜅 ∙ 𝑓𝑘

1 + 𝜅
, (6. 7) 

gdzie 𝐽𝐶𝐸1 = {𝐽𝐼𝑆𝐸 , 𝐽𝐼𝑇𝐴𝐸 , 𝐽𝐿𝑄𝑅} jest wskaźnikiem jakości zależnym od wariantu optymalizacji 

i obliczanym na podstawie sygnałów 𝑒(𝑡) i 𝑣𝑅,𝑠𝑎𝑡(𝑡), 𝑓𝑘 jest funkcją kary, a 𝜅 jest jej wagą. 
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W każdym podzadaniu optymalizacji występującym w etapie pierwszym przyjęto, że waga funk-

cji kary 𝜅 = 0,5. 

Poglądowy schemat przedstawiający zmodyfikowany układ regulacji przygotowany pod za-

danie optymalizacji etapu pierwszego przedstawiono na rysunku 6.8. 
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Rysunek 6.8. Schemat układu regulacji przygotowany pod zadanie optymalizacji etapu pierwszego. Sygnał 

𝑣𝑅,𝑠𝑎𝑡(𝑡), zaznaczony na rysunku przerywaną linią, uwzględniany jest wyłącznie w kryterium jakości LQ. 

W tabeli 6.2 został przedstawiony plan wykonywania czterech podzadań optymalizacji wystę-

pujących w etapie pierwszym. Plan ten jest scharakteryzowany poprzez właściwe dla każdego 

punktu pracy stany modelu projektowego reaktora jądrowego oraz modelu urządzenia wykonaw-

czego jak i wartości trajektorii mocy cieplnej zadanej. 

W części symulacyjnej (rysunek 6.8) zostały również zaimplementowane mechanizmy po-

zwalające na określenie stabilności zlinearyzowanego modelu układu regulacji z aktualnie wy-

branymi przez optymalizator nastawami regulatora PIλDμ [34] oraz warunkowe zatrzymanie sy-

mulacji. 

Tabela 6.2. Plan podzadań optymalizacji etapu pierwszego. 

Lp. Punkt 

pracy 

𝑃𝑇𝐻,𝑝𝑝 

Wartość po-

czątkowa 

𝑃𝑇𝐻,𝑅 

Wartość 

końcowa 

𝑃𝑇𝐻,𝑅 

Stan modelu 

reaktora 

𝑃𝑇𝐻 

Zanurzenie po-

czątkowe ZPS 

𝐻0  

Reaktywność po-

czątkowa ZPS 

𝜌𝐸𝑋𝑇,𝑅,0 

1 40% 35% 45% 40% -56,7% -0,0113 Δ𝑘/𝑘 

2 60% 55% 65% 60% -48,5% -0,0075 Δ𝑘/𝑘 

3 80% 75% 85% 80% -40,2% -0,0038 Δ𝑘/𝑘 

4 100% 95% 105% 100% -30,0% 0,0000 Δ𝑘/𝑘 
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Pierwszy z wymienionych mechanizmów powoduje, że algorytm optymalizacji będzie poszu-

kiwał nastaw regulatora PIλDμ, które gwarantują stabilność zlinearyzowanego układu regulacji. 

Nastawy, które nie spełnią tego warunku nie będą brane pod uwagę, gdyż dla takich nastaw za-

implementowany mechanizm badania stabilności ustawi wartość funkcji celu na nieskończoność 

𝑓(𝑥𝐸1,𝑖) = ∞. 

Drugi z ww. mechanizmów zaimplementowanych w części symulacyjnej warunkowo prze-

rywa symulację, gdy wystąpi bardzo duża ilość fluktuacji w okolicach punktów, w których system 

jest nieciągły (np. saturacje) w krótkim okresie czasu. W skrajnych przypadkach występowanie 

nieciągłości może powodować „zawieszanie się” obliczeń numerycznych wykonywanych w ra-

mach symulacji systemu, w którym występują nieciągłości. Głównym źródłem nieciągłości w 

symulowanym modelu układu sterowania mocy cieplnej reaktora jądrowego jest saturacja wystę-

pująca na wejściu modelu urządzenia wykonawczego (rysunek 3.4).  

6.1.4 Optymalizacja parametrów funkcji przynależności rozmytej czę-

ści regulatora wieloobszarowego – etap 2 

Zadanie optymalizacji w etapie drugim można przedstawić w następującej postaci 

min
𝐱𝐸2

𝑓(𝐱𝐸2), (6. 8) 

z uwzględnieniem, że 

𝐱𝐸2,𝑙𝑏  ≤ 𝐱𝐸2 ≤ 𝐱𝐸2,𝑢𝑏 , (6. 9) 

𝐀𝐸2𝐱𝐸2 ≤ 𝐛𝐸2, (6. 10) 

gdzie 𝐱𝐸2 jest wektorem zmiennych decyzyjnych drugiego etapu optymalizacji, 𝑓(𝐱𝐸2) jest funk-

cją celu, której wartość określona jest na podstawie przeprowadzonej symulacji, 𝐱𝐸2,𝑙𝑏 to wektor 

dolnych wartości granicznych dla zmiennych decyzyjnych, 𝐱𝐸2,𝑢𝑏 to wektor górnych wartości 

granicznych dla zmiennych decyzyjnych, a 𝐀𝐸2 oraz 𝐛𝐸2 są odpowiednio macierzą oraz wekto-

rem reprezentującymi współczynniki ograniczeń nierównościowych. 

Wartość funkcji celu 𝑓(𝐱𝐸2) w drugim etapie optymalizacji jest określana wyłącznie na pod-

stawie całkowego kryterium jakości sterowania 𝐽𝐶𝐸2 = {𝐽𝐼𝑆𝐸 , 𝐽𝐼𝐴𝐸 , 𝐽𝐿𝑄𝑅}, które jest zależne od wa-

riantu optymalizacji. Tak jak w etapie pierwszym wartość całkowego kryterium jakości jest obli-

czana na podstawie sygnałów 𝑒(𝑡) i 𝑣𝑅,𝑠𝑎𝑡(𝑡). Funkcję celu etapu drugiego można zdefiniować 

w następujący sposób 

𝑓(𝐱𝐸2) = 𝐽𝐶𝐸2 . (6. 11) 
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Szczegółowy opis zmiennych decyzyjnych etapu drugiego optymalizacji wraz z odpowiada-

jącymi im wartościami granicznymi został przedstawiony w tabeli 6.3. Zmienne decyzyjne przed-

stawione w poniższej tabeli odnoszą się bezpośrednio do parametrów kształtu wybranych funkcji 

przynależności wykorzystanych w rozmytej części regulatora.  

Tabela 6.3. Opis zmiennych decyzyjnych drugiego etapu optymalizacji oraz ich ograniczenia. 

Zmienna 

decyzyjna 

𝐱𝐸2 

Klasa fun. 

przynależ-

ności 

Opis parametru funkcji przynależności Poziom 

mocy 

𝑃𝑇𝐻,𝑁 

Dolne war. 

graniczne 

𝐱𝐸2,𝑙𝑏 

Górne war. 

graniczne 

𝐱𝐸2,𝑢𝑏 

𝑥𝐸2,1 𝑍𝐴𝐼5,1 Maksimum zbocza opadającego 𝑎�̃�𝐼5,1 40% 0,3 0,5 

𝑥𝐸2,2  Minimum zbocza opadającego 𝑏�̃�𝐼5,1 
40% 0,3 1 

𝑥𝐸2,3 Π𝐴𝐼5,2  Minimum zbocza narastającego 𝑎�̃�𝐼5,2 60% 0,3 1 

𝑥𝐸2,4  Maksimum zbocza narastającego 𝑏�̃�𝐼5,2 
60% 0,5 1 

𝑥𝐸2,5  Maksimum zbocza opadającego 𝑐�̃�𝐼5,2 
60% 0,3 0,7 

𝑥𝐸2,6  Minimum zbocza opadającego 𝑑�̃�𝐼5,2 
60% 0,3 1 

𝑥𝐸2,7 Π𝐴𝐼5,3  Minimum zbocza narastającego 𝑎�̃�𝐼5,3 80% 0,3 1 

𝑥𝐸2,8  Maksimum zbocza narastającego 𝑏�̃�𝐼5,3 
80% 0,7 1 

𝑥𝐸2,9  Maksimum zbocza opadającego 𝑐�̃�𝐼5,3 
80% 0,3 0,9 

𝑥𝐸2,10  Minimum zbocza opadającego 𝑑�̃�𝐼5,3 
80% 0,3 1 

𝑥𝐸2,11 𝑆𝐴𝐼5,4  Minimum zbocza narastającego 𝑎�̃�𝐼5,4 100% 0,3 1 

𝑥𝐸2,12  Maksimum zbocza narastającego 𝑏�̃�𝐼5,4 
100% 0,9 1 

W tabeli 6.4 zostały przedstawione ograniczenia nierównościowe dla drugiego etapu optyma-

lizacji. Ograniczenia te podzielone zostały na trzy kategorie, nazwane odpowiednio: kształt, jądro 

oraz krańce nośnika. Pierwsza kategoria ograniczeń (kształt) odpowiada za sytuacje, w której 

nieodpowiednio dobrane parametry kształtu funkcji przynależności mogłyby spowodować ich 

odwrócenie, np. funkcja przynależności klasy Z zamieniłaby się na funkcję przynależności klasy 

S i odwrotnie. Ograniczenia te wpływają również na prawidłowe ukształtowanie funkcji przyna-

leżności klasy Π. Druga kategoria ograniczeń (jądro) zapewnia, aby w obszarach jąder funkcji 

przynależności nie występowały żadne inne funkcje. Ostatnia kategoria ograniczeń (krańce no-

śnika) wymusza, aby krańce wykorzystanych funkcji przynależności zachodziły na siebie, przy 

czym zachodzenie to nie powinno być mniejsze niż 0,02 jednostek względnych mocy cieplnej 

𝑃𝑇𝐻/𝑃𝑇𝐻,𝑁. Ostatnia grupa ograniczeń ma na celu zapobiec sytuacji, w której w dziedzinie roz-

ważań mogłyby wystąpić obszary o zerowej przynależności. Taki stan może powodować gene-

rowanie nienaturalnych wartości sygnału sterującego przez regulator, w skutek wystąpienia dzie-

lenia przez zero lub bardzo małą liczbę w operacji średniej ważonej wyrażonej wzorem (3.9), 

który został przedstawiony w podrozdziale 3.1.1. 
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Tabela 6.4. Ograniczenia nierównościowe drugiego etapu optymalizacji. 

Kształt Jądro Krańce nośnika 

𝑥𝐸2,1 ≤ 𝑥𝐸2,2 𝑥𝐸2,2 ≤ 𝑥𝐸2,4 𝑥𝐸2,3 − 𝑥𝐸2,2 ≤ −0,02 

𝑥𝐸2,3 ≤ 𝑥𝐸2,4 𝑥𝐸2,1 ≤ 𝑥𝐸2,3 𝑥𝐸2,7 − 𝑥𝐸2,6 ≤ −0,02 

𝑥𝐸2,4 ≤ 𝑥𝐸2,5 𝑥𝐸2,5 ≤ 𝑥𝐸2,7 𝑥𝐸2,11 − 𝑥𝐸2,10 ≤ −0,02 

𝑥𝐸2,5 ≤ 𝑥𝐸2,6 𝑥𝐸2,6 ≤ 𝑥𝐸2,8  

𝑥𝐸2,7 ≤ 𝑥𝐸2,8 𝑥𝐸2,9 ≤ 𝑥𝐸2,11  

𝑥𝐸2,8 ≤ 𝑥𝐸2,9 𝑥𝐸2,10 ≤ 𝑥𝐸2,12  

𝑥𝐸2,9 ≤ 𝑥𝐸2,10   

𝑥𝐸2,11 ≤ 𝑥𝐸2,12   

W odróżnieniu od poprzedniego etapu, w którym występowały cztery analogiczne podzadania 

optymalizacji, w tym przypadku występuje pojedyncze zadanie. Z powodu odmiennego charak-

teru oraz odmiennych celów tego zadania, w przeciwieństwie do etapu pierwszego, w drugim 

etapie optymalizacji nie wykorzystano funkcji kary w funkcji celu (równanie (6.7)) oraz mecha-

nizmów sprawdzania stabilności modelu układu regulacji i warunkowego zatrzymania symulacji. 

Poglądowy schemat przedstawiający zmodyfikowany układ regulacji przygotowany pod zadanie 

optymalizacji etapu drugiego przedstawiono na rysunku 6.9. 
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Rysunek 6.9. Schemat układu regulacji przygotowany pod zadanie optymalizacji etapu drugiego. Sygnał 

𝑣𝑅,𝑠𝑎𝑡(𝑡), zaznaczony na rysunku przerywaną linią, uwzględniany jest wyłącznie w kryterium jakości LQ. 

  



Rozdział 6: Synteza układu sterowania mocą cieplną reaktora jądrowego 

- 33 - 

6.2 Zbiorcze wyniki przeprowadzonych obliczeń – optymali-

zacji 

6.2.1 Regulatory lokalne – etap I 

W tabeli 6.5 zostały zestawione zbiorcze wyniki pierwszego etapu przeprowadzonego zadania 

optymalizacji dla trzech wariantów – rysunek 6.3. W tabeli tej przedstawiono wyłącznie najmniej-

sze uzyskane wartości funkcji celu dla regulatorów biorących udział w tym etapie optymalizacji. 

Dodatkowo w tabeli została zawarta informacja o poprawie wartości kryterium jakości uzyska-

nego w przeprowadzonej optymalizacji. Wartość ta mówi o względnej poprawie wartości wskaź-

nika jakości dla regulatora PIλDμ w odniesieniu do wartości uzyskanej z wykorzystaniem regula-

tora PID. 

Ze względu na stochastyczny charakter wykorzystanego algorytmu optymalizacji MADS zde-

cydowano się przeprowadzić w każdym podzadaniu optymalizacji po 5 prób dla 4 różnych punk-

tów startowych. Łącznie stanowiło to 20 prób optymalizacyjnych na jedno podzadanie, co prze-

łożyło się bezpośrednio na 80 prób symulacyjnych na jeden wariant optymalizacji (cztery regu-

latory lokalne). Z uwagi na występowanie 3 wariantów optymalizacji (trzy wskaźniki jakości) 

całkowita suma prób symulacyjnych wyniosła 240. Dodatkowo dla celów porównawczych prze-

prowadzono również analogiczną optymalizację z wykorzystaniem regulatorów PID, co ostatecz-

nie dało 480 prób optymalizacyjnych. 

Tabela 6.5. Zbiorcze porównanie wartości funkcji celu dla optymalizacji lokalnych regulatorów PID oraz PIλDμ. 

  Wartości funkcji celu 

Kryterium jakości Punkt pracy 40% 𝑃𝑇𝐻,𝑁 60% 𝑃𝑇𝐻,𝑁 80% 𝑃𝑇𝐻,𝑁 100% 𝑃𝑇𝐻,𝑁 

ISE PID 0,1902 0,0216 0,0189 0,0266 

 PIλDμ 0,0273 0,0180 0,0163 0,0212 

 Poprawa 85,65% 16,67% 13,64% 20,12% 

 Średnia poprawa 34,02% 

ITAE PID 111,8179 14,7288 13,9962 19,7145 

 PIλDμ 19,9975 14,7171 13,9764 19,7023 

 Poprawa 82,12% 0,08% 0,14% 0,06% 

 Średnia poprawa 20,60% 

LQ PID 0,0173 0,0031 0,0030 0,0041 

 PIλDμ 0,0036 0,0028 0,0028 0,0038 

 Poprawa 79,30% 10,69% 8,64% 7,54% 

 Średnia poprawa 26,54% 
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6.2.2 Regulator wieloobszarowy – etap II 

W podrozdziale tym zostały zamieszczone wyniki drugiego etapu przeprowadzonego zadania 

optymalizacji dla trzech wariantów (rysunek 6.3). Tak jak w przypadku pierwszego etapu opty-

malizacji tak i w tym etapie, ze względu na stochastyczny charakter wykorzystanego algorytmu 

optymalizacji MADS, przeprowadzono po 5 prób optymalizacji dla 4 różnych punktów starto-

wych. Łącznie stanowiło to 20 prób optymalizacyjnych na jeden wariant optymalizacji. Całko-

wita ilość prób symulacyjnych w drugim etapie optymalizacji wyniosła, więc 60. Tak samo jak 

w etapie pierwszym tak i w etapie drugim, dla celów porównawczych, przeprowadzono analo-

giczną optymalizację z wykorzystaniem regulatora wieloobszarowego w skład, którego wcho-

dziły regulatory PID z nastawami otrzymanymi w wyniku optymalizacji etapu pierwszego. Osta-

tecznie w etapie drugim przeprowadzono 120 prób optymalizacyjnych na podstawie, których, tak 

jak w etapie pierwszym, wynik końcowy stanowiły rozwiązania charakteryzujące się najmniejszą 

wartością funkcji celu. W tabeli 6.6 zostały zamieszczone zbiorcze wyniki uzyskane w drugim 

etapie optymalizacji z obliczeniem poprawy funkcji celu (analogicznie jak w etapie I). 

Tabela 6.6. Zbiorcze wyniki dla drugiego etapu optymalizacji. 

 Wartości funkcji celu 

Kryterium jakości ISE IAE LQ 

WPID 2,5523 10,6803 0,1269 

WPIλDμ 1,4846 10,6763 0,1247 

Poprawa 41,83% 0,04% 1,71% 

Wyniki zaprezentowane powyżej pokazują przewagę układu regulacji mocy reaktora jądro-

wego, który wykorzystuje regulator wieloobszarowy z lokalnymi regulatorami PIλDμ. Tak jak 

w pierwszym etapie optymalizacji tak i w drugim we wszystkich wariantach optymalizacji uzy-

skano poprawę całkowych wskaźników jakości sterowania (tabela 6.6). Podobnie jak w pierw-

szym etapie tak i tutaj w przypadku wariantu drugiego uzyskano najmniejszą poprawę w zasto-

sowanym wskaźniku jakości – kryterium IAE (tabele 6.5 i 6.6). 
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7. Numeryczna weryfikacja stabilności układu sterowa-

nia 

W rozprawie została przeprowadzona numeryczna weryfikacja stabilności układu regulacji 

mocy cieplnej reaktora jądrowego z zaproponowanym wieloobszarowym rozmytym regulatorem 

z lokalnymi regulatorami PIλDμ, podparto się twierdzeniem, które pozwala określić lokalną sta-

bilność nieliniowego układu regulacji na podstawie odpowiadającego mu układu liniowego. 

Twierdzenie to brzmi następująco [29]: 

Twierdzenie 1. Zakłada się, że do regulacji wybranego obiektu nieliniowego wykorzystany jest 

rozmyty regulator PID typu Takagi-Sugeno lub Mamdaniego oraz obydwa te elementy są róż-

niczkowalne w punkcie równowagi. Taki rozmyty system sterowania wybranym obiektem jest lo-

kalnie stabilny (lub niestabilny) wtedy i tylko wtedy, gdy odpowiadający mu liniowy system ste-

rowania PID1 jest ściśle stabilny2 (lub niestabilny). 

Twierdzenie 1 zostało wykorzystane dla zaproponowanego w rozprawie układu sterowania 

mocą cieplną reaktora jądrowego w celu weryfikacji jego stabilności w sensie lokalnym, tj. w 

oparciu o pierwsze twierdzenie Lapunova o lokalnej stabilności. W tym celu przeprowadzono 

linearyzacje modeli elementów składowych układu sterowania w wielu punktach pracy. Następ-

nie na ich podstawie przeprowadzono numeryczną weryfikację stabilności szeregu zlinearyzowa-

nych modeli układu sterowania wykorzystując, klasyczną definicję stabilności systemów linio-

wych opartą o położenie pierwiastków równania charakterystycznego (wartości własnych, biegu-

nów) rozważanego zamkniętego systemu sterowania. Należy tutaj zaznaczyć, że pojęcie lokalnej 

stabilności według pierwszego twierdzenia Lapunova nie określa stabilności systemu wyłącznie 

w punkcie równowagi, lecz również w niewielkim jego otoczeniu [29]. 

7.1 Linearyzacja modeli matematycznych elementów układu 

sterowania 

Każdy z elementów układu sterowania mocy cieplnej reaktora jądrowego (rysunek 6.1), tj. 

regulator wieloobszarowy, urządzenie wykonawcze, model projektowy, jest reprezentowany po-

przez nieliniowy model matematyczny. Każdy z tych elementów z osobna został zlinearyzowany 

                                                      
1 Linowy system sterowania PID rozumiany jest tutaj jako układ regulacji, w którym występuję poje-

dynczy regulator PID z nastawami określonymi w oparciu o rozmyte wnioskowanie TS w danym punkcie 

pracy 
2 System jest ściśle stabilny, jeżeli wszystkie wartości własne macierzy A tego systemu mają ujemne 

części rzeczywiste. 
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w 66 punktach pracy (punktach równowagi) z zakresu od 35% do 100% 𝑃𝑇𝐻,𝑁 z krokiem wyno-

szącym 1% 𝑃𝑇𝐻. Punkty powyżej 100% 𝑃𝑇𝐻,𝑁 nie są brane pod uwagę w badaniu stabilności, 

gdyż w tym zakresie mocy zawsze będzie aktywny wyłącznie lokalny regulator PIλDμ dobrany 

do punktu pracy 100% 𝑃𝑇𝐻,𝑁 (tabela 6.3). Dla każdego punktu pracy, została wyznaczona trans-

mitancja zastępcza (rysunek 7.1), dla której wyznaczono rozkład zer i biegunów układu zamknię-

tego. 

Przyjęty podział z 1% „ziarnem” zmian punktu pracy miał wykazać, że opracowany układ 

regulacji będzie posiadał odpowiednie zapasy stabilności, które mogą świadczyć o tym, że 

gładkie przełączenia pomiędzy regulatorami lokalnymi regulatora rozmytego nie będą powo-

dowały występowania nieprzewidzianych niestabilnych stanów w układzie regulacji 

GR (s) GUW (s) GOB (s)Σ 
PTH,R (s) PTH (s)E (s) VR (s) ρEXT,R (s)

       sGsGsGsG OBUWRO 

 
 
 sG

sG
sG

O

O
Z




1
PTH,R (s) PTH (s)

Transmitancja

regulatora

Transmitancja urządzenia 

wykonawczego

Transmitancja modelu 

projektowego

Transmitancja zastępcza 

układu zamkniętego  

Rysunek 7.1. Zlinearyzowany model układu sterowania mocy cieplnej reaktora jądrowego wykorzystany do bada-

nia stabilności. 

Na wykresach 7.2, 7.3 oraz 7.4 przedstawiono wartość części rzeczywistej 𝜎 pierwiastka do-

minującego równania charakterystycznego zastępczej transmitancji układu zamkniętego 𝐺𝑍(𝑠) 

(znajdującego się najbliżej osi 𝑗𝜔 na płaszczyźnie zmiennej zespolonej) w funkcji punktu 

pracy 𝑃𝑇𝐻. Dodatkowo w ramach potwierdzenia stabilności zastępczego układu zamkniętego 

𝐺𝑍(𝑠) w wyznaczonych punktach pracy została wykreślona wartość normy ℋ2 dla jego transmi-

tancji w tych punktach. Norma ℋ2 jest różna od ±∞ dla systemu opisanego modelem transmi-

tancyjnym, jeżeli wartości własne tego systemu mają ujemne części rzeczywiste. 
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Rysunek 7.2. Zestaw wykresów dla transmitancji zamkniętego układu regulacji z regulatorem wieloobszarowym 

PIλDμ, którego nastawy i parametry zostały dobrane w pierwszym wariancie zadania optymalizacji (wskaźniki jakości 

etap 1: ISE, etap 2: ISE). 

 

Rysunek 7.3. Zestaw wykresów dla transmitancji zamkniętego układu regulacji z regulatorem wieloobszarowym 

PIλDμ, którego nastawy i parametry zostały dobrane w drugim wariancie zadania optymalizacji (wskaźniki jakości 

etap 1: ITAE, etap 2: IAE). 

 

Rysunek 7.4. Zestaw wykresów dla transmitancji zamkniętego układu regulacji z regulatorem wieloobszarowym 

PIλDμ, którego nastawy i parametry zostały dobrane w trzecim wariancie zadania optymalizacji (wskaźniki jakości 

etap 1: typu LQ, etap 2: typu LQ). 
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Każdy z przeanalizowanych zamkniętych liniowych układów sterowania charakteryzuje się 

asymptotyczną stabilnością, gdyż wszystkie pierwiastki równań charakterystycznych tych ukła-

dów mają ujemne części rzeczywiste. Potwierdzają to również przedstawione wykresy wartości 

normy ℋ2, gdyż w każdym przypadku wartości tej normy są różne od ±∞. Z właściwości tych 

wynika, że analizowane zamknięte układy sterowania charakteryzują się asymptotyczną stabil-

nością. 

Przyjmując, że otoczenie punktu równowagi (punktu pracy) dla każdego przeanalizowanego 

zamkniętego układu sterowania wynosi ±1% 𝑃𝑇𝐻,𝑁 można z wykorzystaniem twierdzenia 

1 stwierdzić, że zaproponowany w rozprawie układ sterowania mocy cieplnej reaktora jądro-

wego, w którego skład wchodzi wieloobszarowy regulator rozmyty z lokalnymi regulatorami 

PIλDμ, będzie stabilny w przedziale mocy 𝑃𝑇𝐻/𝑃𝑇𝐻,𝑁 ∈ 〈0,35; 1〉. Dodatkowym elementem mo-

gącym potwierdzić to twierdzenie jest analiza zamkniętych układów regulacji zawarta w rozpra-

wie, która została przeprowadzona w oparciu o charakterystyki Bodego oraz Nyquista. Na pod-

stawie tej analizy można stwierdzić, że układy zamknięte charakteryzują się również dużymi za-

pasami modułu jak i fazy, co pozwala stwierdzić, że rozważane punkty równowagi są stabilne we 

względnie dużym otoczeniu. 
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8. Symulacyjna weryfikacja układu sterowania 

W niniejszym rozdziale zaprezentowano wyniki szerszej analizy działania regulatora WPIλDμ. 

Analiza ta obejmowała dwa aspekty, tj. aspekt weryfikacyjny oraz aspekt porównawczy. Celem 

pierwszego była weryfikacja efektywności działania regulatora WPIλDμ w układzie sterowania, 

w którym model projektowy został zastąpiony obiektem wirtualnym (tabela 4.1). Celem drugiego 

było porównanie jakości regulacji, którą uzyskano w wyniku działania układu sterowania z za-

proponowanym regulatorem WPIλDμ, do jakości regulacji uzyskanej w wyniku działania zamien-

nie: 

 pojedynczego regulatora PID (oznaczenie PID), którego nastawy zostały dobrane w wy-

niku rozwiązania podzadania optymalizacji nr 4 występującego w pierwszym etapie opty-

malizacji (rysunek 6.3); nastawy regulatora dobrane do punktu pracy 100% 𝑃𝑇𝐻,𝑁, 

 pojedynczego regulatora PIλDμ (oznaczenie PIλDμ), którego nastawy zostały dobrane 

w wyniku rozwiązania podzadania optymalizacji nr 4 występującego w pierwszym etapie 

optymalizacji (rysunek 6.3); nastawy regulatora dobrane do punktu pracy 100% 𝑃𝑇𝐻,𝑁, 

 wieloobszarowego regulatora PID (oznaczenie WPID) wykorzystanego w testach porów-

nawczych w podrozdziale 6.2.2. 

Ocena jakości regulacji, dla każdego przedstawionego w niniejszym rozdziale przypadku, do-

tyczyła regulatorów, których parametry3 zostały dobrane w wyniku rozwiązania jednakowego 

wariantu optymalizacji (rysunek 6.3). To znaczy, że w ramach porównania działania ww. regula-

torów zestawiono ze sobą wyniki, które uzyskano dla nastaw dobranych w następstwie rozwią-

zania odpowiednio pierwszego, drugiego oraz trzeciego wariantu optymalizacji z osobna (rysu-

nek 6.3). Wyniki przedstawione w rozdziale nie obejmują porównania działania regulatorów, któ-

rych nastawy dobrano w wyniku rozwiązania rożnych wariantów optymalizacji np. wariant 

1 z wariantem 2, wariant 2 z wariantem 3 itp. Na rysunku 8.1 został przedstawiony układ regulacji 

mocy cieplnej reaktora jądrowego wykorzystany do celów weryfikacyjnych oraz porównawczych 

dla wyżej proponowanego zestawienia regulatorów. Na rysunku 8.1 zostały przedstawione zesta-

wione regulatory oraz warianty zadania optymalizacji, w obrębie, których dokonano ich porów-

nania. Kolorem zielonym zostały zaznaczone wielkości podlegające zmianom, natomiast kolorem 

pomarańczowym zaznaczono wielkości podlegające obserwacji. 

                                                      
3 Termin parametry rozumiany jest tutaj jako nastawy lokalnych regulatorów PID/PIλDμ oraz parametry 

kształtu funkcji przynależności rozmytej części regulatora wieloobszarowego. 



Rozdział 8: Symulacyjna weryfikacja układu sterowania 

- 40 - 

Obiekt

wirtualny

Urządzenie 

wykonawcze
Regulator





 

WPIλ Dμ

PIλ Dμ

WPID

PID
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Rysunek 8.1. Układ regulacji wykorzystany w analizie działania regulatora WPIλDμ. Na rysunku zazna-

czono regulatory wykorzystane w celach porównawczych oraz warianty zadania optymalizacji, w obrębie 

których dokonano ich porównania. 

Analiza działania regulatora WPIλDμ obejmowała weryfikację jego efektywności w zadaniu 

regulacji nadążnej oraz stałowartościowej. Zadanie regulacji stałowartościowej występuje w ana-

lizie jako element posiłkowy, gdyż nie jest ono brane pod uwagę przy rozwiązywaniu zadania 

optymalizacji przedstawionego w rozdziale 6. 

Zadanie regulacji nadążnej, występujące w analizie, rozpatrywane jest według następują-

cych scenariuszy: 

 zmiana mocy cieplnej zadanej 𝑃𝑇𝐻,𝑅 według trajektorii złożonej z funkcji schodkowej, 

która została wykorzystana w drugim etapie optymalizacji, 

 zmiana mocy cieplnej zadanej 𝑃𝑇𝐻,𝑅 według trajektorii sinusoidalnej stanowiącej wygła-

dzoną wersję trajektorii złożonej z funkcji schodkowej z poprzedniego, 

 zmiana mocy cieplnej zadanej 𝑃𝑇𝐻,𝑅 według trajektorii sinusoidalnej o zwiększonej czę-

stotliwości; w tym przypadku częstotliwość trajektorii zadanej została dobrana w taki spo-

sób, aby wymusić na urządzeniu wykonawczym pracę z maksymalną prędkością prętów 

sterujących. 

Natomiast w zadaniu regulacji stałowartościowej zdefiniowane zostały następujące scenariu-

sze: 

 skokowe zmiany wielkości zakłócającej, którą jest temperatura chłodziwa 𝑇𝐶,𝑖𝑛 na wejściu 

do reaktora, wynoszące ±3% wartości nominalnej (wartość nominalna: 281,94 ℃), 

 skokowe zmiany wielkości zakłócającej, którą jest masowy przepływ chłodziwa 𝑊𝐶 przez 

reaktor, wynoszące ±10% wartości nominalnej (wartość nominalna: 19851,92 kg/s). 

W każdym z przypadków ocena jakości sterowania realizowana była w oparciu o całkowe 

wskaźniki jakości przedstawione w podrozdziale 6.1, tj. ISE, IAE oraz typu LQ. Wymienione 

wskaźniki jakości zostały wykorzystane w przeprowadzonej analizie w następujący sposób: 



Rozdział 8: Symulacyjna weryfikacja układu sterowania 

- 41 - 

 wskaźnik jakości ISE wykorzystano do oceny układu regulacji, w którym zamiennie wy-

stąpiły regulatory o parametrach dobranych w wyniku rozwiązania zadania optymalizacji 

w wariancie pierwszym (rysunek 6.3); w pierwszym wariancie optymalizacji wykorzy-

stano następujące wskaźniki jakości: etap pierwszy – ISE, etap drugi – ISE, 

 wskaźnik jakości IAE wykorzystano do oceny układu regulacji, w którym zamiennie wy-

stąpiły regulatory o parametrach dobranych w wyniku rozwiązania zadania optymalizacji 

w wariancie drugim (rysunek 6.3); w drugim wariancie optymalizacji wykorzystano na-

stępujące wskaźniki jakości: etap pierwszy – ITAE, etap drugi – IAE, 

 wskaźnik jakości typu LQ wykorzystano do oceny układu regulacji, w którym zamiennie 

wystąpiły regulatory o parametrach dobranych w wyniku rozwiązania zadania optymali-

zacji w wariancie trzecim (rysunek 6.3); w trzecim wariancie optymalizacji wykorzystano 

następujące wskaźniki jakości: etap pierwszy – LQ, etap drugi – LQ. 

Z uwagi na bardzo dużą ilość przypadków rozważanych w ramach rozprawy doktorskiej do-

tyczących symulacyjnej analizy układu sterowania (rysunek 8.1), a co za tym idzie odpowiednią 

duża ilość przebiegów przedstawiających poszczególne wyniki wchodzące w skład porównania, 

w autoreferacie zostały przedstawione najważniejsze zbiorcze wyniki w postaci wykresów słup-

kowych, które w przystępny sposób obrazują jakość regulacji układu sterowania mocy cieplnej 

reaktora jądrowego z typami regulatorów biorącymi udział w porównaniu. 

Wykresy słupkowe przedstawione kolejnych podrozdziałach odzwierciedlają względne pro-

centowe wartości całkowych kryteriów jakości wykorzystanych w porównaniu. Na poszczegól-

nych wykresach słupkowych zostały zestawione wyniki dla regulatorów, których parametry do-

brano w trzech wariantach optymalizacji. Wartości procentowe zawsze odnoszą się do wartości 

wskaźnika jakości uzyskanego w układzie regulacji z regulatorem WPIλDμ (zielony słupek) dla 

danego wariantu optymalizacji. Z uwagi na ten fakt procentowa wartość wskaźnika jakości dla 

tego regulatora zawsze wynosi 100%. Wartości poniżej 100% oznaczają lepszą wartość całko-

wego wskaźnika jakości, natomiast wartości powyżej 100% oznaczają jego gorszą wartość (od-

powiednio względnie lepiej, względnie gorzej). Całkowe wskaźniki jakości zostały wyznaczone 

na podstawie przebiegów zadanej mocy cieplnej 𝑃𝑇𝐻,𝑅 oraz mocy cieplnej realizowanej przez 

układ sterowania 𝑃𝑇𝐻 dla różnych scenariuszy regulacji nadążnej oraz stałowartościowej. W przy-

padku kryterium typu LQ do wyznaczenia całkowego wskaźnika jakości wykorzystano również 

przebieg prędkości prętów sterujących 𝑣𝑅,𝑠𝑎𝑡, która jest realizowana przez urządzenie wykonaw-

cze. 
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8.1 Regulacja nadążna 

8.1.1 Trajektoria schodkowa mocy cieplnej zadanej 

 

Rysunek 8.2. Wartości procentowe całkowych kryteriów jakości sterowania dla układu regulacji, w którym zasto-

sowano regulatory z parametrami dobranymi w trzech wariantach optymalizacji – schodkowa trajektoria 𝑃𝑇𝐻,𝑅. 

Wartości procentowe zostały odniesione do układu regulacji z reg. WPIλDμ. 

8.1.2 Trajektoria sinusoidalna mocy cieplnej zadanej 

 

Rysunek 8.3. Wartości procentowe całkowych kryteriów jakości sterowania dla układu regulacji, w którym zasto-

sowano regulatory z parametrami dobranymi w trzech wariantach optymalizacji – sinusoidalna trajektoria 𝑃𝑇𝐻,𝑅. 

Wartości procentowe zostały odniesione do układu regulacji z reg. WPIλDμ. 
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8.1.3 Trajektoria sinusoidalna mocy cieplnej zadanej o zwiększonej 

częstotliwości 

 

Rysunek 8.4. Wartości procentowe całkowych kryteriów jakości sterowania dla układu regulacji, w którym zasto-

sowano regulatory z parametrami dobranymi w trzech wariantach optymalizacji – sinusoidalna trajektoria 𝑃𝑇𝐻,𝑅 o 

zwiększonej częstotliwości. Wartości procentowe zostały odniesione do układu regulacji z reg. WPIλDμ. 

8.1.4 Podsumowanie 

Zamieszczone w tej części wyniki analizy regulatora WPIλDμ w postaci wykresów słupko-

wych dla zadań regulacji nadążnej z wykorzystaniem różnych scenariuszy zmian mocy cieplnej 

zadanej pokazują, że w większości przypadków najlepszą jakość sterowania, w kontekście wy-

korzystanych w porównaniu całkowych wskaźników jakości, uzyskał układ regulacji, w którym 

zastosowano regulatory PIλDμ oraz WPIλDμ. Przewaga układu regulacji z tymi regulatorami jest 

widoczna głównie dla trajektorii, w których występują szybkie zmiany mocy zadanej (trajektoria 

złożona z funkcji schodkowej oraz trajektoria sinusoidalna o zwiększonej częstotliwości). Dla 

takich trajektorii działanie układu regulacji z każdym porównywanym regulatorem powoduje, że 

urządzenie wykonawcze jest intensywniej eksploatowane, gdyż pracuje ono z maksymalnymi 

prędkościami przez długie okresy czasu. Pomimo tego regulatory, w których wykorzystano ope-

ratory całkowania oraz różniczkowania niecałkowitych rzędów, charakteryzują się lepszą jako-

ścią sterowania, gdyż potrafią one w szybszy sposób wychodzić z obszarów nasycenia urządzenia 

wykonawczego. W układzie sterowania z regulatorami klasycznymi, tj. PID, WPID, w większym 

stopniu dostrzegalna jest interakcja części całkującej regulatorów oraz saturacji urządzenia wy-

konawczego, która negatywnie wpływa na czasy regulacji oraz jakość sterowania. Jedynym wy-

jątkiem są tutaj regulatory, których nastawy dobrano w wyniku rozwiązania drugiego wariantu 
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optymalizacji. W tym wypadku ww. efekt interakcji nie występuje, gdyż regulatory lokalne prak-

tycznie nie posiadają członu całkującego. 

Wykorzystanie scenariusza, w którym wystąpiła sinusoidalna trajektoria mocy cieplnej zada-

nej, pozwoliło stwierdzić, że układ regulacji z każdym porównywanym regulatorem, wykazuje 

się bardzo zbliżoną jakością sterowania. Wyjątkiem był przypadek, w którym parametry porów-

nywanych regulatorów zostały dobrane w pierwszym wariancie optymalizacji. Dla tego przy-

padku najlepszą jakość sterowania w kontekście wykorzystania całkowego wskaźnika jakości ISE 

osiągnął regulator PID. Różnice w wartościach wskaźników jakości w tym przypadku wynikają 

głównie z niedoskonałości miękkich przełączeń regulatorów lokalnych (kształtu wykorzystanych 

funkcji przynależności) zawartych w regulatorach wieloobszarowych. Występujący w tym przy-

padku problem niedoskonałego przełączania się regulatorów lokalnych może być rozwiązany 

w dwojaki sposób. Po pierwsze można zwiększyć ilość regulatorów lokalnych, przez co zwiększy 

się dokładność pokrycia zakresu zmian zmiennej wiodącej regulatora wieloobszarowego. Po dru-

gie w zadaniu optymalizacji można by zwiększyć minimalne pokrywanie się sąsiednich funkcji 

przynależności występujące tam w postaci ograniczenia.  

8.2 Regulacja stałowartościowa 

8.2.1 Zmiana temperatury chłodziwa w sposób skokowy 

 

Rysunek 8.5. Wartości procentowe całkowych kryteriów jakości sterowania dla układu regulacji, w którym zasto-

sowano regulatory z parametrami dobranymi w trzech wariantach optymalizacji – zmiany temperatury chłodziwa 

𝑇𝐶,𝑖𝑛. Wartości procentowe zostały odniesione do układu regulacji z reg. WPIλDμ. 
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8.2.2 Zmiana masowego przepływu chłodziwa w sposób skokowy 

 

Rysunek 8.6. Wartości procentowe całkowych kryteriów jakości sterowania dla układu regulacji, w którym zasto-

sowano regulatory z parametrami dobranymi w trzech wariantach optymalizacji – zmiany masowego przepływu 

chłodziwa 𝑊𝐶 . Wartości procentowe zostały odniesione do układu regulacji z reg. WPIλDμ. 

8.2.3 Podsumowanie 

Zamieszczone w tej części wyniki analizy regulatora WPIλDμ dla regulacji stałowartościowej 

z wykorzystaniem dwóch scenariuszy zmian wielkości zakłócającej 𝑊𝐶 pozwalają stwierdzić, że 

działanie układu regulacji z porównywanymi regulatorami jest bardzo podobne zarówno dla 

zmian temperatury chłodziwa 𝑇𝐶,𝑖𝑛 jak i dla zmian masowego przepływu chłodziwa 𝑊𝐶. Jedyne 

istotne różnice, w obu przypadkach, widać w działaniu układu regulacji z regulatorami dobranymi 

w pierwszym wariancie optymalizacji. W tym przypadku widać przewagę regulatorów, w których 

występowały operatory całkowania i różniczkowania niecałkowitego rzędu. Pomimo tego, że op-

tymalizacja parametrów regulatorów wykorzystanych w porównaniu nie obejmowała zadań re-

gulacji stałowartościowej, to każdy z regulatorów zastosowanych w układzie sterowania mocy 

cieplnej reaktora jądrowego charakteryzował się zadowalającą kompensacją zakłóceń spowodo-

wanych zmianami temperatury oraz masowego przepływu chłodziwa. 
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9. Podsumowanie i wnioski końcowe 

Celem rozprawy doktorskiej było rozwiązanie problemu naukowego zdefiniowanego jako ste-

rowanie szybkimi procesami reaktora wodnego ciśnieniowego (PWR) elektrowni jądrowej. Wiel-

kością sterowaną była średnia moc cieplna reaktora przy szerokim zakresie zmian punktu pracy. 

Podstawowe nowe podejście do sterowania rozważane przy rozwiazywaniu problemu sterowania 

to połączenie nowoczesnych technologii związanych z rachunkiem różniczkowo-całkowym nie-

całkowitego rzędu oraz modelowaniem rozmytym. 

W ramach rozprawy doktorskiej przedstawiono charakterystykę procesów reaktora jądrowego 

PWR ze szczególnym uwzględnieniem procesów szybkich takich jak, generacja ciepła (kinetyka 

neutronów) i jego odbiór (wymiana ciepła pomiędzy paliwem jądrowym a chłodziwem). W roz-

prawie zaprezentowano i zaimplementowano dwie grupy modeli wymienionych procesów. 

Pierwsza grupa została wykorzystana do opracowania metod syntezy układów automatycznego 

sterowania wykorzystujących postulowane zaawansowane metody związane z rachunkiem róż-

niczkowo-całkowym niecałkowitego rzędu oraz modelowaniem rozmytym. Natomiast druga 

grupa została wykorzystana przy testowaniu symulacyjnym zaproponowanego w rozprawie 

układu sterowania mocą cieplną reaktora jądrowego. Opracowana metoda syntezy bazuje na op-

tymalizacji funkcji kryterialnej, w której skład wchodzą wybrane całkowe kryteria jakości stero-

wania. W rozprawie podjęto również analizę jakościową opracowanego układu sterowania mocą 

cieplną elektrowni jądrowej. 

Podsumowując w rozprawie doktorskiej: 

 przedstawiono i umotywowano określony w rozprawie problem naukowy zdefiniowany 

jako sterowanie mocą cieplna reaktora jądrowego przy szerokim zakresie zmian punktu 

pracy z wykorzystaniem technologii rachunku różniczkowo-całkowego niecałkowitego 

rzędu oraz systemów rozmytych, 

 opisano i scharakteryzowano obiekt sterowania, którym jest reaktor jądrowy typu PWR, 

 sformułowano problem sterowania wraz z założeniami, które odnoszą się do modeli ma-

tematycznych reaktora jądrowego oraz wykorzystanych algorytmów sterowania, 

 opracowano modele matematyczne obiektu sterowania, które charakteryzują się uprosz-

czonym oraz rozszerzonym węzłowym podejściem do modelowania procesów wymiany 

ciepła z wykorzystaniem autorskiego mechanizmu określającego osiowy rozkład mocy 

cieplnej w rdzeniu reaktora, który zależny jest od położenia zespołu prętów sterujących, 

 przedstawiono i scharakteryzowano technologie matematyczne syntezy układu sterowania 

tj. rachunek różniczkowo-całkowy niecałkowitego rzędu oraz systemy rozmyte, 
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 przeprowadzono syntezę zaproponowanego w rozprawie układu regulacji mocy cieplnej 

opartą o opracowane dwuetapowe zadanie optymalizacji, którego celem był dobór nastaw 

i parametrów wieloobszarowego regulatora rozmytego z lokalnymi regulatorami PIλDμ, 

 przeprowadzono numeryczną weryfikację stabilności zaproponowanego układu regulacji 

mocy cieplnej reaktora jądrowego, 

 przeprowadzono symulacyjną weryfikację zaproponowanego w rozprawie układu regula-

cji z wykorzystaniem modelu reaktora jądrowego (obiektu wirtualnego), który charakte-

ryzował się rozszerzonym podejściem do modelowania procesów wymiany ciepła pomię-

dzy paliwem jądrowym a chłodziwem, 

 przeprowadzono porównanie jakości regulacji pomiędzy klasycznym regulatorem PID, 

wieloobszarowym regulatorem PID, regulatorem PIλDμ oraz wieloobszarowym regulato-

rem PIλDμ. 

Za najważniejsze osiągnięcia w rozprawie autor uważa: 

 opracowanie autorskiego mechanizmu pozwalającego na modelowanie osiowego roz-

kładu mocy w węzłowych modelach reaktora jądrowego, wykorzystanego w szczególno-

ści w modelu wirtualnym reaktora jądrowego, 

 zaproponowanie i przeprowadzenie syntezy układu sterowania mocy cieplnej reaktora ją-

drowego, w którym wystąpił wieloobszarowy regulator rozmyty z lokalnymi regulatorami 

PIλDμ opartą o dwuetapowe zadanie optymalizacji, 

 zaproponowanie i przeprowadzenie symulacyjnej weryfikacji opracowanego układu regu-

lacji mocy cieplnej reaktora jądrowego, w którym wystąpił wieloobszarowy regulator roz-

myty z lokalnymi regulatorami PIλDμ, która obejmowała scenariusze regulacji nadążnej 

oraz stałowartościowej, 

 zaproponowanie i przeprowadzenie numerycznej weryfikacji stabilności w oparciu o ze-

stawy liniowych modeli układu sterowania. 

Na podstawie uzyskanych w rozprawie wyników optymalizacji oraz na podstawie przeprowa-

dzonej weryfikacji można stwierdzić, że postawiona w rozprawie teza została udowodniona. Jed-

nocześnie przedstawiona w rozprawie metodologia syntezy układu sterowania, w którym wystą-

pił wieloobszarowy regulator rozmyty z lokalnymi regulatorami PIλDμ, oparta o dwuetapowe za-

danie optymalizacji może być wykorzystana w znacznie szerszym polu zastosowań, tj. dla innych 

złożonych i nieliniowych obiektów sterowania, w których przypadku wymagana jest praca w wa-

runkach szerokich zmian punktu pracy. Połączenie technologii rachunku różniczkowo-całkowego 

oraz systemów rozmytych pozwala na uzyskanie regulatorów pracujących w warunkach szero-

kich zmian punktu pracy, które będą charakteryzowały się lepszą jakością sterowania w stosunku 

do ich klasycznych odpowiedników, tj. regulatorów wieloobszarowych z lokalnymi regulatorami 

PID. 
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