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I. INFORMACJE OGOLNE

Folski Komitet
1. Naczelna organizacja Techniczna
Pomiarów i Automatyki zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w IV Kongresie - Międzynarodowej
Federacji automatyki /IFAC/ oraz imprezach z nim związa n;ych.

Obrady IV Kongresu IFAC odbywać si.ę będą w dniach 16 .:.21 .
czerwąa 1969 r~ w salach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie /wejście od ulicy Marszałkowskiej/~
2. Centralne Biuro Recepc;ii - gdzie należy się zgła
zaraz po przyjeździe /zapi~, informacja, kasa,w,ydawanie materiałów kongresowych, potwierdzanie
delegacji,
poczta itp./ c~e _ będzie w Pałacu Kultur,y , i Nauki- od
dnia 14-go czerwca do 21 czerwca 1969 r~ w następujących
godzinach:
szać

- sobota
- niedziela
- poniedziałek -wtorek
- środa
- czwartek
- piątek
- sobota
-

14 czerwiec
15 czerw.Lec
16 czerwiec
l? czerwiec
18 czerwiec
19 czerwiec
20 czerwiec
21 czerwiec

godz. l4~oo godz~ 8~00 godz~ 8.oo godz. 8.oo godz. 8~oo godz. 8~00 godz. 8.oo godz. 8.oo -

22.oo
22~00

19.oo
19~00

18.3o
18~30

18.3o
l5.oo

Uczestnicy Kongresu proszeni są o dokon;rwanie rejestracji i odbieranie dokumentów, o ile to możliwe, zaraz
po
przyjeździe do Warszawy /uczestnicy z_terenu Warszawy- w
dniach 14 i 15 czerwca/.
3. Dla uczestników wycieczek technicznych oraz imprez
dodatkowych /zwiedz~e Warszawy, Wilanowa i tp./ podsta-wione będą do dyspozycji ~ecjaine autokary na parkingu
przed Palac.em Kultury i Nauki.
2

II.

ZGŁOSZENIA

l. Zgłoszenia uczestników Kongresu będą prz.yjmowane
do dnia 15 maja 1969 r~
Osoby zainteresowane udziałem w IV Kongr~sie IFAC proszone są o staranne wypełnienie /literami drukowanymi - l!lb
pismem maszynowym/ dwóch egzemplarzy
załączonych kart
zgłoszeniowych. Pierwszy egzemplarz zgłaszający
_ wysyła
pod następującym adresem :
NACZEUlA ORGANIZACJA TECHNICZNA -NOT
Biuro Sekretariatu IV Kongresu D'AC

Warszawa 1
ul.

Czackiego 3/5

Drugi egzemplarz_ pros~ zaohówać.
Ucze~cy,

którzy życzą sobie wziąć udział w wycieczkach
technicznych proszeni są o podanie w karcie zgłoszeniowej
numeru dowodu osobistego.
2. Rejestracja

rejestrowane przez Biuro Sekretariatu IV
Kongresu IFAC natycbm.iast po ich otrzymaniu wraz z dowodem wpłaty wpisowego. Formularz Zgłoszeniowy powinien być
również podpisany przez Gl6w.nego Księgowego
zakładu
lub
jednostki, która będzie ponosić odnośne koszty.
Wszystkie zgłoszenia będą potwierdzone przez Biuro Sekretariatu· Kongresu~
Zgłaszania będą

3. Wpisowe
Opłata

za uczestnictwo w IV Kongresie IFAC wynosiz

- od uczestnika Kongresu • • • • • • • •
1 ~ 200 zł.
- od uczestnika Kongresu - autora
800 z~.
przyjętego referatu
• • • • • • • • •
,;oo zł.
- od każdej osoby towarzyszącej • • • • •
nale żn.ości za
Uczestnicy proszeni są o wpłacanie całej

uczestnictwo oraz wybrane w,ycieczki techniczne, imprez,y,
wycieczki i wydawnictwa przedkongresowe równocze śnie z w,ysłaniem karty zgłoszeniowej na· kontos
Naczelna Organizacja Techniczna, IV Kongres IFAC
Narodowy Ballk Polski - Warsza•rrv O/M nr 1551-9-15881
Uwaga s

ilość

miejsc w wy_c ieczkach teelmiczey..ch, tur;y~cz
odpłatnych ograniczona.

eych i imprezach

III. HOTELE

/ZAKWATEROWANIE/

Komitet OrganizacyjDY zapewni odpłatne zakwaterowanie
w czasie trwani.a Kongresu wszystkim uczestnikOm, którzy dokonaj' zgłoszenia wraz z odpowiednimi opłatami.
Uczestnicy zamiesZkają w pokojach. dwuosobowych, lub trzyosobow.ych w hotelach miejSkich lub w kwaterach prywatnych. _
Podstawą dokonania rezerwacji miejsca w hotelu lub
kwatei·ze prywę.tnej jest oplacenie · wpisowego.
IV~ MATEmAM KONGRESOWE .
l~ Każdy uczestnik Kongresu otrzyma· w ramach opłaty za
uczestnictwo komplet streszczeń 303 referatów, które będą
przedmiotem obrad 50-ciu śesji technic~ch - w wybr~
przez siebie języku /angielskim, francuskim, -rosyjskim lub
niemiecld.m/.
2~ Każdy

uczestnik otreyma również komplet referatów przedmiotem obrad sesji p1enarnych
angielskim/.

przeglądow,ych będących

/w

języku

V~ \V1DAWNIC!l'NA HłZEDKONGRESOWE

1. Uczestnicy zainteresowani nabyciem wydawnictw przedkongresowych /303 referaty w wersji angielSko-rosyjskiej w
50 broszurach fcmnatu B5 wg sesji te~cznych/
proszeni
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o dok2a dne

wypełnienie

zgłoszeniowej

i dok onanie

są

do

wysła.D.:i.a

2.

zamówionych

Opłaty

-

pełny

odpowiednie j rubryki
op-łaty, która będzie

w karcie '
p odstawą

materiałów.

za wydawnictwa przedkongresowe

wynoszą:

komplet 303 referatów w 50 broszurach

/wg sesji technicznyeh/ w wersji angielSkorosyjskiej • • • • • • • • • • •
pojedyńczy

..

tom sesji technicznej
• • •

w wersji angielsko-rosyjskiej

- dodatkowy tom obejmujący tłumaczenie
referatów przygotowanych w języku rosyjskim na język angielski • • • • •

zł.

60 •.-

zł.

600~-

3. Podstawą do zamówienia i realizacji subskrypcji wydawnictw przedkongresowych dla uczestników KoDgresu jest
dokonanie odpowiednich opłat za wpisowe wg pkt. ll/3.
4 . Wszystkie zamówienia na wydawnictwa przedkongresowe,
które wpłyną do Biura Sekretariatu IV Kongresu IFAC przed
15 kwietnia 1969 r~ będą zrealizowane i wysłane - pocztą
przed przybyciem uczestnika na Kongres.
Wszystkie zamówienia, które wpłyną po 15 kwietnia zostaną
zrealizowane p o przybyciu uczestnika na Kongres.
VI. WYSTAWA

Podczas trwania IV Kongresu IFAC zostanie zorganizowana w pomieszczeniach Pałacu Kultury i Nauki. w.ystawa polskiej i zagranicznej ksiąZki na~owo-technicznej o tematyce "Automatyka i nauki pokrewne".
VII •

TŁUMACZENIA

W CZASIE OBRAD

1. Tłumaczenie obrad plenarnych na ję~k polSki bę
dzie -dok onywane systemem s,y.multanicZQYm z czterech języ
ków IFAC, tj~ angielskiego, francuSkiego, niemieckiego i
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rosyjsk:Lego.
2. Tłumaczenie obrad Sesji
eywane systemem symultaniczeym
gielskim i rosyjskim~
3~

Dyskusje

~eahnicznych będzie

w dwóch

"Okrągłego Stołu"

językach

dokoIFAC: an·

prowadzone·

będą

bez u-

działu tłumaczy.

VIII. ZGWSzENIE DO DYSKUSJI

Uczestnicy Kongresu, którzy zechcą zabrać głos
w
dyskusji w czasie trwania Sesji Technicznych będą
do puszczeni do głosu po uprzednim złożeniu wypełnionej kar~ zgłoszenia do dyskusji, którą otręmają wraz z mate-

IX. ftOIECZKI TECHNICZNE

W czasie trwania Kongresu Komitet Organizacyjny
ganizuje następujące wycieczki tecłmiczne:

or-

zł.

25.-

EXT-1

Wtorek - 17 czerwiec
10,15 - 13~00
EXT-2
Broda - 18 czerwiec

10,15 .- 13,oo
~3

Czwartek-19 czerwiec
10,15 ~ 13,oo
EXT-4
Piątek - 20 czerwiec
10,15 ~ 13,oo
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Cena:

- Zwiedzenie Przedsiębiorstwa Automatyki Przemysłowej PAP - li'a1emca.Cena: zł. 25~- Zwiedzanie Instytutu Automatyki
PAN, Warszawa.Cena:

zł.

25.-

- Zwiedzanie Inst.ytutu
E1ektrotechniki w Między1esiu.Cena&

zł.

- Zwiedzanie ·~ WARSZAWA"

25.-

X. INNE I l'.1PREzy DOSTEPNE DLA wszysTKICH UCZESTNIKOW KON GRESU I OSOB TOWARZYSZ4CYCH

EX-1

Cena:

zł.

982.-

Sobota-14 czerwiec - WyciecZka samolotem do Poznauia na
Niedziela-15 czerwiec XXXVIII Międ~arodowe Targi Poznańskie.Foniedziałek

16 czerwiec
20~oo

- 22.oo

- Cocktail wydany przez Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej
B.Rumińskiego oraz Przewodniczące
go Komitetu Organizacyjnego IV Kongresu IFAC - Ministra Przemysłu Mas~owego - J anti.SZa Br,ynld.ewioza w
Muzeum Narodowym, Aleje Jerozolimskie 3 /wstęp bezpla~ dla ws~st
kich uczest~6w Kongresu/.Cenaz zi~

EX-2a

44~-

·Wtorek- l? czerwiec- Zwiedzanie pałacu i parku wWilanowie pod Warszawą.
ll.oo - 13~oo
EX-2b

Czwartek-19 czerwiec
11.oo - 13~oo
Wtorek - 17· czerwiec - Folklorystyczny występ art.7styc~
w Sali Kongresowej - Pałac Kultury
20~oo - 22.oo
i Nauki /wstęp bezpłatny dla wszystkich uczestników Kongresu/.

Cenas zl~
Sroda - 18 czerwiec
11~oo - 14,45

53.-

- Zwiedzanie Warszaw,y autokarem.-

EX-4b
Piątek

1l~oo

- 20 czerwiec
- 14,45

'l

Cena:
Sroda - 18 czerwiec
19.oo
23~oo

zł.od

30 do ?1.-

- Opera /balet/ w Teatrze Wielkim
Cena: . zł. 450.-

Czwartek-19 czerwiec - Bankiet w salach "Grand Hotelu "
ul.Krucza 36
20~00 - 24~00
/ilość miejsc ograniczona/
EX-6a

Cena: zł. 33? ~·-

Piątek

- 20 czerwiec - WyciecZka do Żelazowej Woli. Kon cert chopinowski.
15~00 - 19~00
Kolacja wiejska

EX-6b
Piątek - 20 czerwiec
18.oo - 22~oo

EX-Gc

Sobota - 21 czerwiec
18~00 - 22~00
XI. PROGRAM DLA PAN

EX-3
Wtorek - l? czerwiec
9~oo - l?~oo

Cena: zł~ ~10~- Całodzienna wycieczka. z obiadem
nad Zalew Zegrz.yń~

EX-5

Sroda .- 18 czerwiec
9~00 - 12~30

8

- Zwiedzanie Zakładów
"Cora". Pokaz mody.
Kawa, ciasteczka.

Odzieżowych

ni.

WYCIECZKI POKONGRESOWE

EX-?
WYCIECZKA
Niedziela
22 czerwiec

''POŁt:JIIcrE"

-

Cena:
5 dDi

zł.

2.980.-

Wyjazd z Warszawy autokarem.
Trasa wycieczki:
Puław.y,

Piątek

27 czerwiec

zwiedzanie Z-dów Azotowych w PulaKazimierz Dolny, Lublin,Zamoś ć, Prze
myśl, Łańcut, zwiedzanie zapory wodnej w Solinie, Jarosław, Xrasiczyn, Kraków - zwiedzanie Huty im~ Lenina.
Powrót do Warszawy.
ławaah,

Cena: zł~ 2~}80.

EX-8

WYCIECZKA "WWELKOroLSKA "- 4 dni

Niedziela
22 czerwiec

Wyjazd z Warszawy autokarem
Trasa wycieczki:
Wrocław,

Czwartek
26 czerwiec

zwiedzanie z-dów Aparatury Pomiarowej oraz z-dów Elektroilicznych " ELWRO" ,
Zielona Góra, zwiedzanie Z-dów Elektrycznych "LUMEL", Strzałków.
Powrót do Warszawy.
Cena: zł~ 2~910.

EX-9
WYCIECZKA "TATRI"

Niedziela
22 czerwiec

-

4 dili

Wyjazd autokarem z Warszawy.
Trasa wycieczki:
Jedlińsk, Wąchock,

26 czerwiec

czwartek

Nowa Słupia,
Szydłów,
Chmielnik, Kobylegródek, Nowy Sącz,
Czorsztyn, Nidzica, Dębno, Nowy Targ, Zakopane,
Morskie Oko, Bukowina Tatrzańska,
Kraków,
zwiedzanie Huty im~ Lenina, Oświęcim, zwiedzaDie Z-dów Chemicznych w Oświęcimiu,Kato
wice , zwiedzanie kopalni "JAN" ,Rudnik, zwiedzanie cementowni w "Rudniku", Częstochowa,
Radziejowice. - Powrót do Warszawy.

9

Cena:

.EX-10
WYCIECZKA "FOWOC"

-

zł.

2.033.-

3 dni

Niedziela
22 czerwiec

Wyjazd autokarem z Warszawi.
Trasa .w;rcieczki:

Broda
25 czerwiec

Toruń, Gdańsk, zwiedzarrl.e Stoczni Gdańskiej,
Oli'(a, Malbork, Olsztynek, Szwaderki /pik nik nad jezioreJt Niskim/~
Powrót do Warszawy.

Cenaz zł~ 1~013~~

BX-11

WICIECZKA "BIAWWIEŻA" - 2 dni

Wyjazd autokarem z Warszawy.
Trasa w;ycieczkiz

~iedZiela

22 czerwiec

Białowieża

Wtorek
24 czerwiec

Uwa g a

- zwiedzanie

BiałowieSkiego

Par-

ku Narodowego, zwiedzanie Muzeum Orni to1o -

gicznago, Biała Podlaska, Janów Pod1aski ,
pokaz koni arabskich, pobyt w stadninie koni.
Powrót do Warszawy.

a

DokladQy czas odjazdów autokarów spod po szczególnych hoteli zostanie podany w terminie późniejs~, po zamknięciu ostatecz~ listy osób biorących udział w wycieczkach.

XIII. .ANUU>W.ANIE ZGl.OSZEN I ZWROTY
l~ Opłaty za ~zestniotwo w IV Kongresie IFAC
. podlegają zwrotowi.

nie

2~ Opłaty za udział w imprezach mogą być zwrócone, o
_-ile wycof~e zgłoszenia nastąpi najpóźniej do 15 majal969
roku~ Po 1;.Y.m terminie opłaty zwracane nie będą~

lęga

lO

3~ Oplata za udział w wyciecZkach pokongresowych podzwrotowi, o ile wycofanie zgloszellia nastąpi do 15 ma-

ja 1969 r. O ile anulowanie zgłoszono po 15 maja, a przed
12 czerwca 1969 r~ zw.raca eię 50'fo wpłaconych kwot. Po 12
czerwca 1969 r~ żadne opłaty zwracane nie będą.
4. Jeżeli uczestnik anuluje zamówienie hotelu prze 15
maja 1969 r. nie będzie obciążany odnośnymi kosztami.
O
ile wycofanie zgłoszenia zostanie dokonane po tym terminie, a przed l2 czerwca 1969 r~ - uczestnik będzie obcią
żony kosztami faktycznie poniesionymi przez Kamite~ Organizacyjny z tytułu rezerwacji hotelu~
·XIV. ZAPISY R>DCZAS TRWANIA KONGRESU

Osoby pragnące wziąć udział w imprezach, . w.lcieczkac~
i tp. , na które nie były uprzednio zapisane, powiml;y zgło
sić się do Centralnego Biura Recepcji w Palacu Kultury
i
Nauki najp6źniej . na 24 godziny przed rozpoczęciem
danej
imprezy. W przypadku dysponowania ~lDymi miejscam;i - ·po
opłaceniu należności zostanie doręczoDY uczestnikowi
bilet upoważniający do wzięcia udziału w w,ycieczoe.
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo odwołania w.1cieczki w przypadku braku dostatecznej ilości zgłoszeń. W
tym prz,ypadku wpłacone należności zostaną w pełni zwróoone.
XV • ZMIANY PROGRAMU .

Komitet Organizacyjny IV Kongresu D.A.C zastrzega sobie prawo zmiany programu w razie konieczności.W tym pr~
padku uczestnicy będą zawczasu powiadomieni o zmianach.
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XVI. SESJE PLENARNE
~==y=============r=============================~=====
Nr
·
~esj 1 1
Data
1
Ty t u l

l
l
=========================================================
l
16 czerwiec
Otwarcie. - Przemówienie powi tal.ne

10~oo-l2~oo

Prez,ydenta IFAC

------------------2
16 .ozerwieo
Metody obliczeniowe w optymalizacji
15~oo-16~oo
----------9
l? czerwiec
Identyfikacja i planowanie eksper,y9~oo-10~oo
ment6w
----------------16
l? czerwiec
Optymalizacja wielkich s.ystemów
15.oo-16.oo
23

18 czerwiec
9.oo-10~oo

30

18 czerwiec
15~oo-16.oo

---------19 czerwiec
3?
9~oo-10.oo

44

19 czerwiec
15~oo-16~oo

51

20 czerwiec
9.oo-IO~oo

58

20 czerwiec
15~oo-16~oo

----------------

Wymagania techniczne związane ze
współpracą przetworników 1 elektronicznych maszyn matematycZDych w
systemach "On.:.Line n
Sterowanie automatyczne w przemyśle
stalownicz.y.m

---------

Zagadnienia sterowania w energetyce

-----------------

Sterowanie automatyczne w przemyśle
chemiczn;ym .

Zastosowanie elektronicznych maszyn
cyfrowych do automatycznej s.yntez,y
systemów sterowania

---------------------

Zagadnienia sterowania w biologii 1
sztuczna inteligencja

----------.----------?l

21 czerwiec _ Z a m k n _1

ę

o 1 e

12~oo-14~oo

=========================================================
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XVII. DYSKUSJE OKlU.GlBGO STOW

======T=============T====================================
Nr •
•
sesji z

Data

Ty t u l

1·

======!============::!===================================
3

16 czerwiec
16.oo-18~}o

lO

Kształcenie

------------------------------programowania dla

17 czerwiec

Jęz.yki

lO.oo-l3~oo

procesami- stan obeCQy .i perspekty-

ste~wania

wy

17

17 czerwiec

No~

i ter.minologia

16.oo-l8~3o

---24
18 czerwiec
31
38
45

wy oh

18 czerwiec

Niezawodnoś6 ~stemów

16~ oo-18~·3o

i jej wyznaczanie

i elementów

..

19 czerwiec

System;v sterowania oparte o przetwor-

10~oo-13~oo

Dild. . pierwotne

19 czerwiec

Problem;v 1 kierunki rozwoju w teorii
~qstemów wielopoziomowych

l6~oo-18~3o

52

Zastosowanie elementów strumienia -

lo.oo-13.oo

20 czerwiec
l0~oo-l3~oo

Kierunki rozwoju i
sterowania

przyszloś6

teoi'!l.i

59a

20 czerwiec

59b

l6~oo-18~3o

Przewidywane i obecne metody projektowania systemów.
Sterowanie i pomiary w przestrzeni
kosmicznej,oceanach i obszarach podzieJDI:cy'ch

65

21 czerwiec

Przyszloś6

IPAC

9~oo-l2~oo

=========================================================
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XVIII. SESJE TECHNICZNE

----------·.- -----T y t u ł
--------- --------------

Sesja ;
Nr
1
4

Zagadnienia

sterowania cyfrowego.
układy o parametrach rozło

bezpośredniego

Układy ~ opóźnieniem;

żoeych; układy przekaźnikowe.

5

Idęntyfikacja.

6

Układ7

?

Sterowani.e optymalne.

l

uczące

Zasady ogólne.
się

i rozpoznawanie obrazów.

8
11

Nowe elementy magnetyczne.
Zagadnienia bezpośredniego sterowania cyfrowego •
Nar z dzia i metody.

12

Identyfikacja. Identyfikacja stanu i obserwowal ność procesów.

13

Sterowanie optymalne

14

Pn.eumatyczne i hydrauliczne elementy automatyki.

15

Napędy

elektromechaniczne.

18

~etody

obliczeniowe w optymalizacji. Zagadnienia

układów

z czasem

opóźnienia.

ogólne.

19

Identyfikacja. Zasady ogólne.

20

Stabilność.

21 · Układy

·

uczące się

i rozpoznawanie obrazów.

22

Elementy strumieniowe.

25

Metody obliczeniowe w optymalizacji. Obliczenia i
doświadczeni
z zastosowań.

26

Identyfikacja. Metody estymacji parametrów.

2?

Autamaty

28

Sterowanie systemami wielkimi.

i4

skończone

i

układy przełączające.

------------------------------------------------------!
~:.__i__________~_:-~--~--=-----------

Sesja
29

Diagnostyka

32
33

Żelazo i

jakościowa

i

niezawodność.

stal. Sterowanie walcowaniem metali.

Identyfikacja. Metody korelacyjne i analizy widmowej.

34

Układy

35

Sterowanie systemami wielkimi.

36

Nowe fizyczno-techniczne zasady
t6w automatyki.

39

nieliniowe.

żelazo i

stal~

mi i obrotem

działania

elemen -

Sterowanie procesami metalurgiczny-

materiałowym.

40

Sterowanie w energetyce. E1ektr,yczne systemy energetyczne i elektrownie.

41

Układy

42

Sterowanie systemami wielkimi.

43

Nawigacja i sterowanie w przestrzeni kosmicznej •

46

Automatyzacja w przemyśle
Zagadnienia ogólne.

47

Sterowanie w energetyce. Wymienniki

48

Układy

49

Nawigacja i sterowanie w przestrzeni kosmicznej.

50

Adaptacyjne

53

Automatyzacja w przemyśle chemicznym i pokrewnych.
Proces w,y.miany masy, destylacja.

54

nieliniowe.

i pokrewnych.
ciepła.

wieloparametrowe.
urządzenia

i

Sterowanie w energetyce.
mi i

Chemie~

~egulatory.

Zespoły

sterowania

kotła

parą.

55

Sterowanie pojazdami i ruchem.

56_

Stochastyczne · sterow~e

optymalne.

15

•
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u

t

ł

5?

Nawigacja · i sterowanie w przestrzeni kosmicznej •

60

Zastosowania teorii systemów.

61

Projektowanie

62

Sterowanie optymalne w układach dy sk:reteych.

63

Procesy stochastyczne w układach i systemach informacyjeych.

64

Teoretyczne aspekty elementów automatyki.

66

układów

wieJ.owymj.arowych.

Automatyzacja w przemyśle chemicznym i pokrewnych.
papierni. czy, cukroWlliczy i cementowy.

Przemysł

1.6

6?

P.rojektowamie

68

Sterowanie optymalne.

69

Układy

?O

Bionika

układów

wi.elow.ymiarowych.
..,_

adaptacyjne i ekstremalne.

1IXo roDZIAŁ REFERATOW NA SESJE TECHNICZNE

PoniedziaLek - 16 czerwca - godz~ 16.15 - l8.oo
SESJA 4 - Zagadnienia bezpośredniego sterowania cyfrowego. Układy z opóźnieniem; układy o parametrach
rozłożonych;

układy przekaźnikowe.

4.1. P.redykcyjny układ sterowania
procesami z czasem opóźnienia
z zastosowaniem pewnej metody
uczenia się do identyfikacji.
4~2. Sterowanie

układami

z czasem

M.S.Beck
P.R.Birch

GB

N.E~GoJlgh
A~Pląskowski
G~Nie1sen

DK

L~At.Gunchev

BG

D~P~Lindorff

USA

opóźnienia.

4~3. Synteza quasioptymalnego ste-

rowania mjnimalnoczasowego drogą aproks,y.macji ~ignum-funkcji.
4~4.

Sterow~e przekażnikowe

dami o nieokreślonych
ciach parametrów.

ukla-

wartoś

4~5. Projektowanie

układu sterowa nia procesami o parametrach
rozłożonych przy ograniczonych
możliwościach dokonywania
pomiarów.

M.J~McOann

GB

Foniedziałek - 16 czerwca - godz. 16~15 - 18.oo

SESJA 5 - Identyfikacja. Zasady ogólne.

5 .1. Niektóre zagadnienia identyfikacji obiektów sterowania.

S.A.Anisimov

SU

N.S~Raibman

F.A.Hovsepian

o.F.Hans
5.2.

Wejścia uwrażliwiające

~ikacja.

i iden-

A.Rau1t
R~Pouliquen

J.Richalet

l?

5~3.

Analiza dynamiki procesów
wiele-

!II~Menahem

F

przemysłowych metodą

skokową~

5.4. Teoria identyfikacji parametrów w powoli zmieniających
się układach nieliniowych.

B~Segerstahl

SF

5~5.

H~Górecki

PL

Niezmienniki procesu identyfikacji ze względu na opty malne sterowanie.

Foniedziałek

SESJA 6 6~1.

- 16 czerwca - godz. 16~15 - l8~oo

UkłaQy

uczące

się

i rozpoznawanie obrazów.

Wybór podcelów i wykorzystanie
informacji apriorycznej w uczących się układach sterowania.

6~2~

A~ Turowicz

O pewnej klasie adaptacyjnych

L.E~Jones

USA

K~S~Fu

V~A.Yacubovich

SU

s~ Petras

es

samouczących się układów.

6~ 3. Algorytm uczenia się z grama-

dzeniem

doświadczeń.

6~4. Ergodyczność

czonych
6~ 5~

i dynamika skońMarkowa.

H~H~ Yeh

USA

B,Kondo

J

łańcuchów

Statystyczna metoda minimaksowa podejmowania decyzji i jej
zastosowanie do uczących się
układów sterowania.

S~Eiho

Foniedziałek - 16 czerwca - godz. 16~15 - 18~oo
SESJA

? .l,

? - Sterowanie optymalne.

Sterowalnoś.ć i

malnych

układów

synteza opty dynamicznych.

F . ~~T ~Kirillova
R~Gabasov

I~A.Poletajeva

S,V.Tzurakova
18

SU

7~2~ Całki

z funkcji wieloznacznych
1 liniowe problemy optymalnego
sterowania.

Cz.Oleoh

PL

? ~4~ O wyznaczaniu stref emisji

S.Raczyńsk:i

PL

7~5. O grach wie·l oetapowych.

A~I~Propoy

su

?~3.

Synteza układów optymalnych z
zastosowaniem metody dekompo zycji.
i
trajektorii optymal.eych Dietiniowych układów sterowanych.

Poniedzialek - ~6 czerwca - godz~ 16.15 - l8~oo
SESJA 8 -Nowe elementy magnetyczne.
8.1~

Adaptacyjne elementy magnetyczne do układów sterowania auto matyomego.

8.2. Zewnętrzne statyczne i ~ozne charakterystyld. wejście wyjście szeregoęch elementów
1og1c~oh• .

M.J..Roaenblat
BU
M.J..BoyarcheDltov
N.P~Vas11eva

SU

8.3. Urządzenia wstępnej obróbki inV~B~Xudrjavtsev
formacji w maszynach sterują~ych, N~M~Titsohenko BU
działające na zasadzie magnBto A~P~Lisenko
merii kwantowej.
8~4.

Pomiar ciężaru właściwego metodą
repulsji magnetycznej.

Wtorek -

l?

x.Shiba
T.Ichinose

J

czerwca - godz. 10.15 - 13.oo

SESJA 11 - Zagadnienia bezpośredniego steroW8Ilia cyfrowe-

go.

Narzędzia

i metody.

1'1.1. Ogólna metoda syntezy liniowych
1 nieliniowych obwodów regula-

P.M~Jir&Dk

'D/G~/

cji.

19

.11.2. Algebraiczna metoda kompensacji
w układach nadążn;yoh.
11~3.

K.Plessman

~/

~·~Latzel · ;czDa;

Prosta metoda s,y.nte~ układów
regulacji impulsowej za pomocą logarytmicznych charakterystyk częstotliwościowych.

11.4. Regulacja suboptymalna obiektów
w.Becker
wysokiego rzędu z _uwzględnieniem
ich ogólnych właściwości transmitaneyjD;ych.
11.5. Zmniejszenie uchybów dynamicZDych R.M.Davies
drogą nieciągqch zmian parame T.H.Lambert
trów.
M.J.Joby
11~6.

A~Weinmann

Nowe badania w dziedzinie kwan towaąia w układach regulacji automatycznej.

11.?. Optyma]Jzy

układ

GB

nagrzewam

A.H.Eltimsahy
D.l' .Kazda
USA

Wtorek - l? czerwca - · godz~ 10~15 - l3.oo
SESJA 12 - Identyfikacja. Identyfikacja· stanu i obserwo . walność procesów.
L.A.Rastrigin SU

12.1. Ekstrapolacja wie1ow.y.miarowa w
zadaniach optymalnego sterowania
i projektowania.

V ~S~ Trallktenberg

12.2 • .Esty.macja parametrów i stanów w

R~E.Bailey

układach siłowni jądrowych.

12.3. Identyfikacja stanu pewnej kla113 układów liniowych z zakłóce

USA

L.J.Habegger
G.A~Pbillipson
S~K.Mitter

USA

niami.
12~4.

Optymalizacja pomiarów w sterowaniu optyma~ procesami okresowymi.

A~Sano

M.Terao

J

·12. 5.

· obserwowal.ność

linio.,-ch dynamic~ch ukł.adów pomiarowych oraz jej niektóre zastosowania.

12~6. Identyfikacja parametrów kanalu

plywowego na podstawie m de1u 1
i.mo'ch metod.

.J

T.Seld..guchi

K.K.Shri

Dl .

Bandyop~a;y

s.Dasgupta

Wtorek - 17 czerwca - godz. 10~15 - 13.oo
SESJA 13 - Sterowanie optymalne ukladów z czasem opótnienia.
13~1. Zagadnienia sterowania o dzia łaniu - opóźnio~.

D~H.~

USA

E.B.Lee

13~2. Optymalne

sterowanie proce8811li
J.iniowymi z op6śnieniami mien-

A.Manitiua

PL

A~J .Xói'YO·

SI

D;Ych stanu,prą kwadratow.rch
wakatnikach jakości..
13~3. O ograniczeniach wskaśn1ka ja kości 1 o

sterowaniu minjmakao-

W1ro1 uklad6w s osasem op6m1.81d.a.
,~3~4. Optymalne sterowanie c3J"sla"8tlle

nk>ad-,1 s czasem opótniaDia.

J~S~IahDe

H~ll.Xoi'YO

J .JI-. Banas
A.G~VaórcnD:

US.l

J-3~5. O steroWBDiu op~ FQ". ograniczeniach na współrzędne
fazowe ukladu.

A..B~Xursbansq

Y~S~Osipov

SU

1;. 6~ Wyznaczanie wartości poc~ątlto-

I~ Tzvetanov

BG

wych zmi~ch pomocDioz;ycl!-

w

·steroW8Jli.u op~ Diektór.ymi ukladami liniow,ym:l.~
Wtorek - 17 czerwca - godz. 10~15 - 13~oo
SESJA 14 - Pneumatyczne 1 h;ydrauliczne e1ament)r automatyki.
14.1. Drgania wlasne pneumatycznego
wzmacniacza mocy 1 sposob,r ich
11.k1r.ldacj1.

A.Boros

H

21

14.2. Dynamika elementów hydraulicznych
14.3. Badanie charakterystyk dynamicznych serwolliechanizmu hydraulicznego przy pomocy zakłóceń o małej amplitudzie.
•
14.4. Redundancyjny
hydrauliczny.
14~5.

siłownik

J. J .Hunter

·GB

. H.R.Martin

GB

A~Lichtarowicz

USA

elektro -

Wymagania dotyczące mechaDioznego stoSUDku transmisji dla m;tmmalnoozasowego ustawiania ·pozycji.

l4~6~ · Metoda

eksperymentalna określenia
wymiarów zaworów stero_wanych dla
procesów technologic~ch.

B.L.Ho

R.MU.l.ler

USA

D

/Gl'IV

Wtorek - 17 czerwca - godz. 10.15 - 13~oo
SESJA 15 - Napędy elektromechaniczne.
15~1.

Badanie dyrism1k1 sterowan;ych ty rystorowych napędów elektrycz nych.

A.A.Ef'endizade
B.A~Listengarten

S4!M.Bagirov

SU

T.A~Zairova

Yu.M.Kurdukov
15.2.

Układ

regulacji automatycznej po-

T.S.Kamalov

chronicznego ze sterowaniem częstotli wościow.ym za pomocą przetwor nicy tyrystorowej.

K~!!uminov

15~3. Zagadnienia teorii inwariantych

22

E~S.Avatov

ozęstotliwościow,ym

W.I.Makshanov
E.V.Aldon;y.n
V.K.Dorokhin

Sterowanie prędkością silników indukcyjnych z zastosowaniem falowników tyrystorowych o sterowaniu

E~Obno

wła~.

SU

V~H ~J aworsky su

napędów nadążnych

z tyrystowym
sterowaniem
zwartymi trójfazowymi silnikami asynchronie zeymi.
15~4·.

M.Z~Khamudkhanov

ślizgu bezwzględnego napędu a~-

M.Aksam.atsu

J

15.5. Zaintegrowane sterowanie cyfrowe
napędem tyrystorowym prądu sta lego.

F.:Fal lside

15~6.

D~V. Sviecharnik

Rozwój metod sterowania mikrosilnikami

GB

R~D. J aokson

L~H~ Sbidlovich
Yu~M~Kelim
SU

indukcyj~.

A~A.Bieloglazov
15~?.
15~8.

Analiza stanów ustalonych 1 meustalonych silnika Skokowego.

S~S~ L~ Chang

Mikrosilnik synchroniczny magnesowany podczas rozruchu.

J.Oczarek

PL

O~W~Green

GB

15~ 9. Czynniki występujące

przy analizi·e i syntezie sitovmik6w linio-

wych

US.A.

R~J ~A~·Paul

prądu stałego.

Wtorek - l? czerwca - godz. 16~15 - 18~3o
SESJA

18 - Meto4y obliczeniowe w
ogólne.

18~1. Różniczkowe

18~2.

~ty.malizacji.

programowallie dyna -

Zagadnienia

D~M~Jacobson

miczne.

D~Q~Uayne

Optymalizacja ~adów dynamioz -

S~de

Julio ·

GB

I

eych.

:F ~Nishl.da
nej uklad6w sterowania pr~ multi- S~Mizuno
modal.IQ'm wskatniku jakości.

18.3~ Problemy optymalizacji statystycz-

18~4. Przegląd

dwóch nowych metod 1teracyjnego obliczania op~oh

L~Horwitz

J

USł. .

P~Sarachik

sygnałów sterujących.

18~5.

Dowód zbieżności metody programowania dynamicznego z aproksyinacją
sukce sywDą.

A.J ~Korsak
R~E ~ Larson

USA

Wtorek - 17 czerwca - godz~ 16~15 ~ 18~3o
SESJA 19 - Identyfikacja. Zasady ogólne

23

.19.1. Identyfikacja procesów prze- S~Węgrzyn
Jąsłow.ych drogll minimaliza G~Denis
oji odleglośoi między zbibra- .J~Delisle

l'L

mi ągnalów.

Projektowanie ·układu o nadąż- D~F~Willd..e
~ modelu z zastosowaniem
W~R~Perkins
przekształcenia stowarzyszonego.-

19~2~

G~Scl1warze

19~3. Wyznaczenie modeli na podsta-

USA.

D
/GDB./

wie kryteriów jakości w dziedzinie czasowe j.
19~4 •. Wy.mi~woś6

c.BruDi

i faktoryzacja
macierzy .odpowiedzi impulso-

A.Isidori

w.yoh.

J.~Ruberti

]I'

Wtorek - l? czerwca - godz. 16~ 15 - 18~ 3o
SESJA 20 20~1~

Stabilnoś6.

G~A.rlenti
O~Sutti

·Wymaczanie Illlllleryczne :tunltcji Liapunova.

I

G~P~Szeg8
. 20~2~

ZagadnieDie stabilności
w
ozasie skońc~ w syntez!~
uklad6w sterowania.

20.3. Stabilnoś6 przekdnikowyoh u-

klad6w
20~4~

20~5~

A.~T~l'uller

l

E~Sarti

Wyznaczanie i stosowanie tunk- P~C~Parks
cji Lapunava. ,
A..I.Pritohard

20~6. Uw~

o metodzie uklad6w 11nio-

O~Palusiński

A.~Laurens

M.Gauvrit
24

USA

GB

sterowania~

Przybli:tone wyznaczanie obszaru stabilności Układów
nie liniowych.

.

W~L~Garrard

I

GB.

Wtorek - l? czerwca - godz~ 16.15 - 18~3o

SESJA 21 21.1.

Układy uczące się

Uczące

się układy

i rozpoznawanie obrazów.

sterowania. ·

Ya.Z~Ts.ypkin
G.K~Kellllans

SU

L.Ye.Epstein
21.2. Wyznaczanie optymalnej sekwencji ~omiarowej w układzie roz-

M~H~Bammond
R~R.Weed

USA.

poznaw8Ilia obrazów z szumami za
pośrednictwem

dyskretnej

za~

maksimum.
21~3. Zbiemośó procesu uczeDia sit

1

algo~

21~4. ·AJ.gor.rtza OOeJO' liczby blęcbqch

decyzji w układzie rozpoznaWaDia obrasów.
21.5. Rozpoznawanie aetocUl

szego przedzialu i
sowanie w ukladach

najJmie~

~ego

E~K.BraveDl8!1

SU

BJ ~Litvakov -/

adaptacyjne.

K~l'ukunaga

USA.

T."'.Krile
Z~BubDicld.

PL

zasto-

sterowania~ ·

. 21~6. Teoretyczne i eksper;,-mentalne

badania pewnego algo1")'tmu roz_p oznawaDia obrazów o struJttu:rse
adaptacyjnej • .

J.Barat

B

G;y~Jiuaze:q

Wtorek - l? czerwoa - godz. 16~15 - ·18~~
SESJA 22 - Elementy struaieniowe. ·
22~1. Optymalizacja pneumatyc~ch ob-

wod6w scaloeych z odchyl.aDieJIL
strumieni dla maszyn matamatyczDych i zespolów automat,kl.

R~Molle

B

J ~Buchant

P.Bermimolin
R~Laurent

LOallers
22.2. PreclYkcja charakter.rstyk sta ·B~Balda
tycznych proporc;jonal.J:o'ah wzmaoDiaczy atrum.ieniow.y~.

O~

25

22~3•

Powstanie optymalizatora płyno- F~K~B.Lehtinen
wego.
P~A~Orner
USA

22~4.

Termoelektryczne przet\varzanie
A~Prolliewicz·
sygnałów elektrycznych na gygnały w logicZQych elementach
strumieniowych ze swobodlzym. strumieniem.

22~5.

System pneumat;ycZizych membramo-

H~J ~Leśkiewicz

wych elementów logicznych.

J~Jacewicz

PL

· PL

M~ Olszewski

Sroda - 18 czerwca - godz. 10~15 - 13~oo
SESJA 25 .;. Metody obliczeniowe w optymalizacji. Oblicze -

nia i
25~1~

doświadczenia

z

zastosowań.

Procedura numer,yczna oblicze T~Kunikata
nia sterowania optymalnego wyko- Y. Sakawa
r~stująca zasadę maksimum

J

Pontriagina.
25~2~

· 25~3.
25~4.

Optymalizacja metodą _gradientu
~rężonego w zastosowaniu do modelu konwertora miedziowego.

L.K~Nenonen
B~Pagurek

Badania nad optymalizacją pieca H~E~Pike
do -dogrzewania kęsów.
S~J.Citron
Wyznaczanie sterowania opt;ymalnego kolumny destylacyjnej w
układzie otwartym.

25~5. Uczący się układ
półtechniczną

sterowania
kolumną destyla-

CDN

G~P~Pallard

USA
GB

R. W ~H~Sargent

C.Foulard

F

C.De.Dlli.son

GB

cyjną.

25.6. Metoda nieliniowego cyfrowego
mode~owania w zastosowaniu do
dynamiki turbiny gazowej.
25~ ?.• Układ sterowania automatyczne. go optymalizują_cy proces wiercenia odwiertów.
26

G.S.Tchernorutskl
V~A~Tsygankov

SU ·

Sroda - 18 czerwca - godz. 10~15 - 13~oo
SESJA 26 - Identyfikacja. Metody est,y.macji parametrów.
26. ~.

~eżąca estymacja parametrów
modelu dynamicznego na pod stawie danyCh wejściow,ych i

V~Peterka

es

K.Smllk

wyjściowych.

26~2~

Wybór s.ygnalów wejściowych
M.Aold.
przy identyfikacji parametrów. M~R~Staley

USA

estymsoja parametrów M~Nish:ilnura
_procesu i jej zastosowanie w K~Fuji

26~3. Bietąoa

Y~Suzuld.

ukl~dzie ad~taoy~~.

26~4.

Algor,rtmy ad~taoy~ne w
niach identyfikacji.

~ada-

K~G~Oza

·

USA

E~J~Jury

26~5. Porównanie niektórych ukła -

A~J~W~van

den Boom

d6w estymaoji parametrów pro- 'J ~H~A~M~Melia
cesów z szumami.
26~6.

J

Metoda pomiarów mieszanych do P~C~Young
bieżącej identyfikao~i procesów· z szumami.

26.7~ Modelowanie i identyfikacja
s.ystemu wodnego c duże~ wy -

D~A~Wismer

BL
USA

USA

R~L.Perrine
Y~Y~Haimes

miarowości.

Sroda - 18 czerwca - godz. 10~15 - 13~oo
SESJA 2? - Autamaty
27.1~

Zastosowanie

Skończone

~ażeń

i

układy przełączające.

regular- E.Daclin

:oych do syntezy komplekso"lch N~Breaud
asynchronicznych maszyn se J ~P~Perrin

kwencyjnych.
27.2~ Badania nad redukcją stanów

automatów przy uwzględnieniu
technicznych g,y.ncbronicznego i asynchronicznego rodzaju pracy.

M~Denouette

H~J~Zander

D

/GDB/

właściwości

27

2!1~3. Beznadmiarowe kodowanie stimów

we11Dftrzzo-ch automatu
nego.

E~.Yakubytis

SU

W~Trac~k

PL

skończo-

2?.4. PełDa m1n1mąlizac~a automatów
~chroniczzo-oh.

2!7. 5.

llet~

· LA. GavriloT

S1J

Qn- D.B~Shi~ov

BG

P. Tison

.,

heuryst;yczne ąntezy

strukturalne~

ultladów

przekaż.;.

.nikoąch.

2? .6. O sagadDieniu automat;ycznej
teą

autmaatów

skończo.eych.

2!7. 7. Romomorfizm;r i kodowanie maszyn selareney;jl:J;ych.

2!7 .a.

o rozpoznawaniu

i ąntezie aifmlltcji 1ogic~ch
całkowicie i cztściowo ~ tr.Yczrqch.

R~S.JI1cbalsk:1

P.L

Dima~ch

Sroda - lB czerwca - godz. 10.15 - l;.o~

SISJA 28 - Sterowanie
28.1. Zasada

ąstemami wielld.mi.

koorcVDac~i

i
sowanie w sterowaniu
wielk:1.m1.

~ej

zasto-

ąstemami

28.2. UogólniODe rezultaty w dziedzi·Die dekompoiJ~ji i agregacji
wielkiCh systemów.

M.D.Mesarovic
D.Jiaclto
R~X:ulikowski

USJ.

PL

28.,;. Zasada decentralizacji w opt;.yma- .A.~A~Pervozvansk;y SU
lizacji układów zlożo~~
28.4. Zagadnienia ąntezy wielopozio- A~Straszak
mowych wielld.Qh ąstemów sterowania.
28.5. Zagadnienia teorii sterowania ą- A. J~Kukhtenko
stemam4 zloż~.
28

PL

SU

Sroda - 18 czerwca - godz. 10.15 - l3.oo
SESJA 29 - Diagnostyka

jakościowa

i

mezawodność.

29.1. O metodach tworzenia testów kon- J • V.Pra.ngishvily
trelno-diagnostycznych dla jed- V.V.Ignatushe:ako
Dorodnych struktur mikroelektrosu
nowych.
29~2.

Zagadnienia

testów

pamięci.

A.F.Volkov
V.A.Vedesh$Dkov
V.A.Petrov
I.N.Vasilev

29~3. Teoria zbiorów

P .P. ParkhElenko

opraC?owanię.

sprawdzających

wie~otaktowych

dla urządzeń
bez elementów

~ań i zagadniema diagnostyki technicznej.

29.4.

kontroli na
urządzeń odbudowy-

Wp~ okresowości

niezawodność

A.L.Garkav:L
V.:P_._Grabovezlcy'

su

su
su

V~B~Gogolevzlcy'

~oh.

29.5. Porównanie jakości pe~ch układów sterowania ekstremalnego z

G.S.Shering

CH

zakłóceniami.

29.6.

Niezawodność

T.A~Wesolowsld.

sażenia

Low

i przydatność wypoelektromechanicznego
stosowanego w układach sterowania automatycznego turbogene;ratorami.

GB

29.?. Porównanie niektór.ych metod sto- D~.A..Lloyd
sowania operacji wielokroteych. . A.J .Dymock

GB

Sroda - 18 czerwca - godz. 16.15 - l8.3o
SESJA 32 -

Żelazo

i stal. Sterowanie walcowaniem metali.

32.1. Cyfrowy układ nadzorowania ruchu kęsów i ewidencji produkcji
w walcowni ciąglej na gorąco.

M.D.KlimovitSky
V.V.Naumienko
A.B.Chelustkin

32.2. Automatyczne walcowanie blach
grubych w Oxelosunds J arnverk.

D.J.Fapiano
E.Uhlen

s
29

32.3. Sterowanie za pomocą mas~ matematycżnej temperaturą _nawija :a.ia pr~ walcowaniu blach ·na gorąco - sterowanie procesem o parametrach rozlożo~ch z modelowa-

cerek na· ziDmo za pomocą masz;;yrq
a,y.t.rowej i jej zastosowanie.
32.5. Optymalizacja procesów cięcia w
prz;ypadku niepełnej informacji
o procesie.

A.Nara
H. Kitanosono
T-.Isahaya .

J

T.Arimura

J

M.Kamata
M.Saito
J .Bromirsld.

PL

J ~Potrz

Sroda - 18 czerwca - godz. 16.15 - l8.3o
SBSJJ. 33 -

Identy~ikacja.

Metody korelacyjne i analizy wid-

mowej.
33.1. O pewnej metodzie analizy korelacyjnej dlę uklad6w wielo1f1Dliaro -

N.Hąashi

J

w.ych.

33.2. Metoda w.Jzn&czania funkcji przejścia polączo~ch s,ystem6w elek troenergetycUJ3ch.

M.KoszelDik
J.Malkiewicz
S. Trybula

33.3. Teoria błędów w stochast,yce.

l~H.Lange

P.L
D

/GDR/

K.Zecha
33~4. Metoda oce~ blęd6w przypadkaw.ych przy wyznaczaniu :tunkcji ko-

H~Buchta

D

/GDR/

relaoyjnych niSkoczęstotliwościow;ych sygnałów przypadkowych w u kladach regulacji.
Sroda - 18 czerwca - godz. 16~15 - 18.3o
SESJA 34

- 'Układy

Dieliniowe.

34.~. Sterowalność układów

nieliniowych.

H.Tokumaru
N.Adachi

J

34.2. Analiza przekaźnikowych układów H.L.Bur.meister D
impulsowych z obiektem nielilliowym.
/GDR/
34.3. Drgcmia podharmoniczne w prze kaźnikowych układach sterowani.a.

s.T.Nugent
R.J.Kavanagh

cm

34.4. Podstawy teorii nieliniowych u- V. 4.Kuntsevich SU
kładów sterowania z częstotli. Yu.N~ekhovoy
wościową i szerokościową modulacją impulsów.
34.5. Analiza nieliniowych układów ste- W.Heguth
rowania prądu zmieDnego.
D.P.Atherton

CDN

Sroda - 18 czerwca - godz. 16.15 - 1B.3o
SESJA ;5 - Sterowanie systemami wielkimi.
35~1. Optymal.Dy rozdział

zasobów.

35.2. Zagadnienia teorii sterowazda
zapasami.

Ya.Lerner
A.J .Teiman

SU

A~A~Voronov

su

s .E .Lovetski

35.3. Rozdział zasobów w zadaniach
wie1otematow,ych na podstawie agregacji zespołów operacji.

o.G~Tchebotarev

35.4. Sterowanie optymalne operacjami.

V.N.Burkov

SU

35.5o Niektóre zagadnienia kontroli 1
ll.K.Babunachv111
zasady budowy optymalnej hierar- s;s.Naumov
SU
chicznej struktury $terowania w D.J. Go1enko
układach z określoną funkcją celu.
~roda

- 18 czerwca - godz. 16,15 - 1B.3o
działania

e1e -

A.P.Shorygin

.SU

SESJA 36 - Nowe fiz.yczno-tecbniczne zasady
mentów automatyki.
36.1. Własno ści porównawcze, podsta -

wowe charakterystyki i zakres
za stosowań przetworników elektrochemicznych.

31

36.2. -Czujnik tlenu z elektrolitem
· stałym.

36.3. Oporniki ·typu MOS-FET sterowane

s.J.~awrence

USA

H.S.Spacil
D.L.Scbroeder
H.F.Storm

USA

napięciowo.

36.4. Elektrostatyczne elementy auto- F.L.N.Nagy

GB

maty~ z wykorzystaniem zjawiaC.Miee
ka piezoelektrycznego.

36.5.

szybkie sterowanie po- A.Russel
loteniam be zwzględlzym z zastosowaniem wielośladowej siatki opDokładne

GB

tycznej-.
36.6~

Czujnik temperatury z przesłoną H.A.Trucco
promieniowania ~terowaną w układzie serwomechanizmu.

USA

Czwartek - 19 czerwca - godz. 10.15 - 13~oo
SESJA 39 -

Żelazo
~

39.1.

i stal. Sterowanie procesami metalurgiczi obrotem materiałowym.

algorytm sterowania E.L.Suhanov
SU
stanem ciepleym wielkiego pieca V~C.Shvidkin
z zastosowaniem mns~ infor.ma- Yu.G.Jaroschenko
cyjno-sterująQYch.
B.I.Kitajev
Yu.N.Ovch1nn1kov
V.G.Lisiellko

Racjona~

39.2. Dynamiczna optymalizacja proce- A. Go siewski
su stalowniczego w piecu

łuko

-

PL

A.Wierzbicld.

wym.

39.3. Optymalne sterowanie operac,yj ne wielkim piecem.

39.4.

32

i zastosowanie sterowania z maszyną cyfrową do 5-cio
strefowego pieca grzewczego.

Rozw~j

NL
H.Kwakernaak
P.Tijssen
R.c.w.strijbos
GB
J.Bailey
G.C.Hollinworth
J.Jeremiah
K.Binding

39.5. Czasooptymallle sterowanie swobodnie zaWieszozzym ciężarem, realizacja w ~iętej pętli sterowania.

J .w.Beeston

GB

BadB.IU.a projektowe.

39.6. Czasowo-suboptymalne sterowanie pra-lł~G6recki
cą dźwigów ze szczeg6~ uwzględnieniem aspektu realizacji praktycznej.
39~ 7. Automatyka kompleksowa ciągu tech-

nologicznego:wielki piec - taśma
aglomeraqjna - altlad surowców w kombinacie ~etalurgic~ Galati·.

G.Scripcaru
C.Paius
o.stoicovici
II.Popescu

PL

Ił

Czwartek - 19 czerwca - godz. 10.15 - l:;~oo
SESJA 40 - Sterowanie w
nerge~czne

energe~ce.

Elektryczne

ęsteJQ'

40.1. Sterowanie cyfrowe w ultladzie zamknię't1m napięciE i JllOCfl bieDUl w
Q"stemaoh elektroenergetycsu;ych.

Jun-ichi Baba
X.Isbida

40.2. Sprawdzanie prac pro3ektoęch

J~H.Osbar.n

próby

40.3.

e-

i elektrownie.

i,

s.~asbi

J
"1--

GB

JI.J~~lah'unty

sterowania
z aasz;ynll c;y:trowfl wraz z oprą rzfldowaniam, ·przeZDacZODego dla

P.R.Kaddoolt

Program wdroteDia 1Q'Posatenia do

J.R.Kosorok USl

wstępne Ultładu

stero1Rmia programowego reaktora
jfldrowego.

40.4. Realizacja kompleksowego sterowania automatycznego elektrownifl
jfldroWfl z zastosowaniem masQn
c;y:trowych.

J.c.Jacquin
C.Lero7

J

R~Leveque

G~Thomas

J.C.-Bediou

40.5. · Próba automatycznego sterowama
wytwarzaniem mocy na ograniczoeym obszarze Centralnego Systemu

J.J(oran
J ~!ł .Prewett

Energetycznego Wielkiej Brytanii /CEGB/

GB

:;3

40.6. Analiza stabilności dynamicznej
systemu energetycznego ze zde terminÓw~

J.Preminger
G.L.Park

USA

zmianami obciąże-

Dia.
40~7.

Sterowanie adaptacyane wzajemnie M.CUenod
sprzężonych systemów eDergetycz- A.Durling
P.Valisa1o
~ch.

CH

Czwartek - 19 czerwca - godz. 10.15 - 13.oo
SESJA 41 - UklatV Dieliniowe.
41~1.

Ogólne zagadnienia

stabilności.

P~L.~a1b

USA

M.J.Preedman
G.Zames
41~2. Stab~lność typu~ i ukła~ pa-

·r ametryczne.
41~3. Rozwil:dęta postać

metotV linearyzacji har.monicznej.

41~4.

Metoda fUnkcji opisującej w dowodach istnienia drgań okreso wy ch.

41.5. Analiza stanu ustalonego ukla dów nieliniowych i wie1o.,mia rowa wejściowa funkcja opisująca.

c.Lefevre
A~Rault

E.P.Popov

SU

E~I~Khlypa1o

J.Kudrewicz

R.G~Sea

EL

USA

A~G.Vacroux

41.6. Analiza drgań okresowych i quasi- P .K.Rajagopa1an IN
okresowych w układach o drga Yash Pa1 SiDgh
mach własrzy'ch w.ymuszoeych.
A.U.Meyer
41.7. Zastosowanie metod. częstotli wościowych do wyznaczania obszarów stanów początkowych zapew -

USA

Diają~ch stabilność układu.

Czwartek - 19 czerwca - godz. 10~15 - 13~oo
SESJA 42 - Sterowanie systemami wielkimi.
42~1. Projektowanie i zastosowanie ukła- W.Findeisen
dów sterowania wielowarstwowego.
I.Lefkowitz

USA

42.2.

wieloetapowa sy stemu produkcyjnego z zastoso waniem dyskretnej zasady ma keimum Pontriagina.

42.3.

Występowanie

42.4.

Układy

Optymalizaąja

R. K.Bhattachar:r.Ya.
A.N.Bakhru
USA
E.S.Bahary

i wpływ strat inH. H. Johnson
formacji w układzie hierarchiczcym z maszyną cyfrową do bieżącego sterowania procesem.

i algorytmy sterowania

złożonym

kompleksem metalur - ·

gicznym.

A.T?.Kopelevich
A.A.BelostotslQ'

su

B~A~ nas·~uk

G.I.Nikitin
V~M~Xhrypkin

42.5. Zagadnienia adaptacji automa tycznej w procesaCh produkcyjnych okresowych.
42.6. Zastosowanie maszyny cyfrowej do

o~~~ąhurst

B.B.Bickl1ng

GB

GB

zarządzania staloWDią.

Czwartek - 19 czerwca - godz. 10.15 - 13.oo
SESJA 43 - Nawigacja i sterowańie w przestrzeni kosmicznej.

43.1. Niektóre zagadnienia syntezy

B.N~Pietrov

SU

struktur układów sterowania ·ru- N.P.Kołpakova
chem przestrzennym statku orbi- V.A.Vasiljev
talnego w atmosferze ziemskiej. A~J~Pavlenko
43.2. Program korekcji prędkości opty- T.B.Murtagh
malnego międzyplanetarnego lotu
w jego fazie środkowej.

USA

43.3. Optymalne parametryczne sterowa- ·V~J~porodezt1
nie obniżaniem się aparatu kos- V ~M~Ponomarev
micznego.

SU

43.4. Optymalizacja stochastyczna ste- A~ G. Vlasov
rowania obniżania się aparatu
E.J .Mitroshin
J.S.Ukołov
kosmicznego w atmosferze. ·

·SU

43.5. Sterowanie statkiem koSDii.c~
w czasie jego powrotu.

D.E.Okhocilllski
A.P.Bukharkina

su

J'\l~l'.Gołubiev

43.6. Stochastyczne zagadnienia

~-

Y.P.Plotnikov

su

A.Ya.Andrienko

su

nami Jd rakiet.

43.7. S;ynteza stat,.atyca:aa

o~-

ąoh

_impul.aow.ych układów sterowania obiektami koad.cRqlli
z uwzgltdnieniea ograniczeń na
struJeturf ukla4u.

43.8. Synteza

o~

ukla4u ate-

rowania orbitą stacjonarnego
sztucznego aatel11;.r Zielli.

M.N.Xrasilshchicov

su

A.~A.Lebedev
v.v~llalishev

Cnartelt - 19 czttrwoa - godz. 16~15 - lB.3o
SBSJA. 46- Automatyzacja w prz.ąśle
ąch. ZagadDieni.a ogólne.

chmaic~

i pokrew-

46~1. llodelowanie ultladów o
l

roslołoD;Ych

ataqoh
s.Ba;y J-rgensen
dla potrzeb ~e-

rll chemicznej.
46~2. Kodele i modelowanie reaktorów

o nieruch.om;ym zlotu
katalizatora.
ruroęoh

46.3. Sterowanie opt,Dlalne prooeaem
uwodorniania.
46.4. S7Jlteza algor.rtam sterowania
procesem produkcji aocZDika.
46~5. llgorTtm sterowania. reaktorem
ąnterr;y

amoniaku.

M.x-Gmmel
B~D~Gilles

"
B.LUbeck
LZeitz

DX

D/GPR/

-

K.Izawa

J

H~Oltamoto
L~ Sutek
B.h'ankovic

es

z.Burianec

es

J~Burianova

K.Hruska

A.Sichrovslcy
46~6. Układ adaptacy~a masQ'D& ay-

frowa - człowiek do sterowania
procesaai chemie~.

36

R.R~Tavast

·L . Jlytus

su

Czwartek - 19 czerwca - godz. 16.15 - lB.}o
SESJA 4? - Sterowanie w energetyce. Wymienn1k1 ciepla.
4? .1. Wyznaczanie stabilności przestrze.nnej przepływu osiowego w
reaktorze energetycŻQy.m o automatycznie sterowanej mocy, chłodzonym gazem w przeciwprądzie.

R.L.Carstairs

4? ~2. Kodele matematyczne dynamie~
regulacyjnych właściwości wy m.ieDDika oiepla ogrzewanego pa-

R.Isemann

GB

B~H~Bicltera

D

IGFB/

rą.

4?.3. Dynamika przenoszenia ciepła w
E_~Cosimo
prZJ'P&dku pUst96o cylindra z wew- S~Petrarca

I

nętr~ źródłem _. oiepła.

G.Davouat
ciepła

na podstawie ich charakterystyk struktur~ch.

4?. 5~ Dynamika przenoszenia ciepła sa
pośrednictwem . gazów przepqn jących rurociągami i kanalami.

H~D.Eigner

4?. G. Dynamika przeciwprądowych w.ymien- LJiasubuchi

Dik6w

A

J

ciepła.

Czwartek - 19 czerwca - godz. 16~15 - l8~3o
SESJA 48 -

Układ:y

wieloparametrowe.

48.1. Uklad;r ze zmiermą strukturą

w

S~V~Emelianov

zagadnieniach identyfikacji i

B~Je.Kostyleva

sterowania obiektami wie1ow.ymia-

V ~S~Utld.n

SU

ro1Q'Dli.
48.2. Właściwości strukturalne układów
dynamicznych.

Vukobratovio ~~~ YU

48~3~ Zastosowanie metody tranamitan -

A~Ph.agouape

R~S~Rutman

RA

cji t:ypu T /Tetransfer Function/

w teorii wielow,y.miarow:ych uklad6w
sterowania.

37

48~4.

Zagadnienia syntez;r
inwariantn;rch.

układów

48~5. Sterow~e optymalne d·1 a pew-

v.v~Vielichenko
F~E~Thau

su
USA

ne~

·klaS;r układów o. parame trach rozlożoll\Ych prz;y działaniu zakłóceń pr~adkow,ych.

Czwartek - ·19 czerwpa - godz. 16~15 - l8~3o
SESJA 49 -

Nawigac~a

1 sterowanie w przestrzeni kosmicznej.

49~1. O warlUlku sterowalncści w pew~

49~2.

zadaniu

nadą~ania.

N~A~Babakov

n,nam1ka_przem1eszczania się
V~N~Soshnikov
G~M~Ulanov
kosmonauty w stroDę statku .
kosmicznego za pomocą J.i.rly i
zasada sterowania statkiED oparta na teorii ukladów o zmiennej strukturze.

49~3. Pomiar sil i momentów wektora
ciągu rakiety sterowanej ze

SU

D.P.Kim

su

P~Toheng
J ~W ~Moore

USA

M~Wittler

USA

stanowiska pom.iazowego.
49~4~ Sterowanie czasooptymalne ra-

kietami ~łldrowymi oparte na
CJ~Shen
modelu z parametrami rozło~o
IO'Dli z uwzględnieniem ograniczeń
na natężenia termiczne.
49~5. Syntezator do obróbki dSDYch ze
statków kosmic~ch •

J .A~Ralph
H.J~Bel1amy

49~6~ Regulac~a suboptymal.na układów

J.Luokel

.

łt

USA

D

/GFR l

rztdu drugiego o wsp6łczyxmi kach zależto"ch od czasu. .
Czwartek - ~9 czerwca - godz. 16~15 - l8~~o
SESJA 50 - A.daptaey~ne urządzenia i regulatory.
50~1. Dynamika liniowych elementów . · J~Morishita
programowych o samonastrajal.Dych
współczynnikach wagowych.

J

50~2~

Adaptacyjny automat sterujący dla
dyskretnych p cesów Markowa •

.50~3~ Cyfrowy regulator adaptacyj~ dla

procesów

przemysłowych.

50~4~ Łatwo realizowalna metoda szyb -

J~S~Riordon

CDN

GB

A.L.Jones
D~P~McLeod

W~Śpeth

D,.Gi'R/

kiej adaptacji regulatorów dla
układów napędowych.

50~ 5~ O

adaptacyjzo-ch układach 'pomiaru
temperatur w zakresie optyc~.

50.6~

Adaptacyjny uklad regulacji temperatury lub wilgotności.

50.?.

1łowe

modele . analogowe do celów
sterowania.

Piątek

D~ Ya~Svet

SU

PL
L~I~Gutemnakher

- 20 czerwca - godz. 10~15 - 13~oo

SESJA 53 - Automatyzacja w przemyśle chemie~ i pokrew nych. Proces wymiany masy, destylacja.
53~ 1. Zadania syntezy statystycznej układów

53~2.

53~ 3.
53~4.

·v~I-~)Ivanenko

optymalizacji autamatycznej w urządzeniach z w,mianą mas.

D~V~~araohenec

Sterowanie procesem destylacji
okresowej.

R.L.Wade

Sterowanie kolUDl!lą destylacyjną
przy uwzględnieniu ograniczeń.

A~llaarleveld

Optymalne stel'Owanie przekatnikowe dwuczłonową kolumną destylacyj-

F~De

ną.

SU
USA

0-~R.Jones
T~B~Rooney
L~E.Evans
1łL

J~E~Rijnsdorp

Lorenzo I
G.Gua:rdabassi
A.Locatelli
V.Nicolo
R.Rinald.i

53.5. Sterowanie cyfrowe

prze~slo~

kolumną destylacyjną z wyko rz,ystaniem predekcji i ~żenia
zwrotnego.

G~Bornard

:r

G.Duohatel
J~L.Melenneo
B~Sempe

39

E •.. G. Dudnikov su
G.P. Maikov
P.s.Ivanov.

53~6. Model matematyczny i optymaliza-

oja procesu polikondensacji
fenolowo-for.maldehydow,ych.

smół

L.A~Gould

53~7. Sterowanie

ptymalne fluidaleym
katalitycznym prooesem krakowama.

Piątek SESJA

20 czerwca - godz.

10~15 - 13~oo

54 - Sterowanie w energetyce.
tłami

i

USA

L.B.Evans
H.Kurihara

Zespoły

sterowania ko-

parą.

54.1. Badanie układów regulacji bloku
200 MW na modelach analogowych
i cy:frow.ych.

M~Duda

PL

M~PluoińSka~lawe

J.Rakowski
s.Wągłowski

,54~2~ Sterowanie optymalne kotłem~

R.Apter
J.F~Le

7

Corre

R~Mezencev

Y.Thomas
54.3. Poróvm.anie dynamiki kotłów o
cyrkulacji naturalnej 1 wymu szonej.
54~4.

Optymaln;y wielowymiarowy układ
sterowania temperaturą kotła
przepływowego prey szybkich
zmianach

54~ 5.

M~Fujii

H.Ohno
K.Sagara
H.Unbehauen
P.Neoker

D

/GFR/

onciążenia.

Algorytm optymalnego sterowania
K~Taramina
~dmiaru powietrza w komorach paleniskowych kotłów parowych opalanych

J

K.Itoh

PL

węglem~

54.6. Badania nad układem bezpośrednie
go cyfrowego sterowania kotłem

B~Hanus

es

T.Giras
R.Uram

USA

przepływowym~
54~?. Sterowanie c,yfrowe w zastosowaniu

do obiektów energetycznych.
40

Piąt ek

- 20 czerwca - godz.

10~15

-

13~oo

SESJ A 55 - Sterowanie pojazdami i ruchem.
55.1. Przyczynek do analizy nieliniowości ogólnego prawa ruchu
gowego /Q;:aCv/.

dro-

F~We~ried

55~ 2 .

Koordynacja s,ygnał6w ruaou dla minimalizacji przestojów.

J~A~llier

55~3~

Algorytmy układania planów ruchu
samolotów pasażerskich i ich ~eraqrjna korelacja.

H. B.Kordonsky

GB

L.D~Abtabegov
O~R~Frolov
V~K~Linis

Yu.M.Paramonov
55~4.

Zastosowanie pewnej metody opty- D~F~Haines

GB

helikoptera.

55.5. Sterowanie cyfrowe samolotem o
zmiennych

własnościach.

D~Bux
D/ GFR /
G~Schweizer
H~Seelmann

55.6. Badania wodolotu o
brydowym

płatów

układzie

b1-

i z autopilotem.

Y.Ohtsu
T.Fujino
ll.Itoh

J

H~Ohno

K~Uohino

55.7 ~ Sterowanie dynamiczne ruchem sa- H.N ~Yagoda
mochodowym na
autostrady.

wejściowej

USA

rampie

Piątek - 20 czerwca - godz. 10~15 - l3.oo

SESJA 56 - Stochastyczne sterowanie optymalne.
56~ 1.

Gry liniowe różniczkowe o stra- P.Faurre
tegiach optymalnych i zasada separacji.
56.2. Stochastyczne sterowanie optymal- T.J ~Tam
ne przy częściowo znanych zakłóceniach,

'H

USA
41

56~~.

Metoda pr~bliżona estymacji Y.Sunahara
stanu i sterowania w zastosowaniu do nieliniowych układów
dynamicŻDych z szumem pomiaro-

J

wym.
56~4.

Sterowanie procesami stochas - A.A~Klementev
tyc~ prz,y nastawi~
E.P.Masłov
przedziale obserwacji.
A~M~~trovSky

SU

A~I.Yashin

56~5.

Synteza ciągłych stochastycznych układów sterowania.

56~6.

Charakterystyka gier stoohastycznych pościg-uciecZka.

56~?. Zmniejszenie

wSkaźnika jakoś-

I~G.Cnmming

CDU

R~D~Behn

USA

Y~C~Ho
H~S~ Witsenhausen

ci w układach suboptymal.eych
z niepełną informacją.

USA

Piątek ·- 20 czerwca - godz~ 10·~-15 - l;~oo
SESJA 5? - Nawigacja i sterowanie w przestrzeni kosmicznej.
5?~1. Teoria dwuwirllikowe j "orbity

giroskopowej" /dwuwiernikow.y
zator położenia płaszczyzny
orbity/.
5?~2. Badanie

złożonych drgań włas-

V_~A~Besekerslcy
V.G~Gordeev

su

J~G~Ostromuhov
E.V~Gaushus

su

nych aparatów kosmiczn;ych.
dynarniki układu wstęp- V~I~Popov
stabilizacji satelity gra- V~Yu.RutkovSkii

5?.;. Badanie

su

nej
witac.yjnie-stabilnego z uw -

zględnieniem ograniczeń w,ystępując.ych
giętnych

w czujnikach drgań
stabilizatora.

5?.4. Dwuosiowa regulacja
wirującej

nej.
42

głowicy

położenia

H~Roderer

rakiety noś- H~Seelmann
H~Woitschella

D/GFR/

57.5. Sterowanie obrotem
orbity

kołowej

płaszczyzny

Yu.P.Gouskov

sztucznego sate-

su

s.v~Bun;takin

lity,zapewniające przejście

przez punkt zadany.

57 .6. Synteza giroskopu momentowego

w E.G~Smith

USA

w układzie sterowania położe niem statku kosmicznego.
57~?~

5?~8.

Synteza subopty.malna układów
sterowania położeniem . z kołem
inercyjnym.

W.L~Garrard ·

Ogólne zagadnienia teori:i na prowadzania.

E~A~Fedosov

USA

L~G~Clark

SU

A~M~Batkov

V~F.Lerttin
V~A.Skr:l.pkin
Piątek

- 20 czerwca - godz~ 16.15 - l8.3o

SESJA 60 - Zastosowania teorii s,ystemów.
60.1. Zastosowanie teorii sterowania
w planowaniu s,ystemu kształcenia.

P~Alper

60~2.

Zastosowanie m.as:z.yn matematyoznych w bibliotekach literatur.y
fachowej.

J ~F ~Reintjes

60~3.

Zastosowanie mas~ sterują cej do kontroli zanieczyszczania powietrza.

T.Takamatsu
Y.Sawaragi
M.Naito

P.Armitage
USA.

J

Y~Akagi

· I .Hashimoto

Y.Ikeda
K.Kawata
T~Mizoguchi

'60~4. Optymalizacja Qy.namiczna pol:l.tyki podatkowej i pieniężnej w·

sterowaniu

A.R~M~Noton

CDN

gospodarką narodową.

43

60.5. Projektowanie systemów infor.ma cyjnych dla ~astosowań go.s podarezych.

R.R.Duersch

USA

Piątek - 20 czerwca - godz. 16~15 - 18~3o

SESJA 61 • Projektowanie

wielowymiarowych.

układów

61.1. Wakatnik nieminimaJno-fazowy i
E.J.Davison
jego zastosowanie do wzajemnie
sprężonych wielowymiarowych ukłauów sterowalli.a.
61.2. O badaniu kryterium tłumienia w
układach wielow,ymiarow,ych.Uogólnienie kryterium Naslina.
61~3~

Zastosowanie uogólnionych okrę
.gów Mohra dla projektowania układów wielowymiarowych.

61.4. Metoda tran~for.macji w zasto - ...
sowaniu do analizy i s,y.ntez.y układów wielowymiarowych za po mocą maszyn eyf"rowych~
61.5.

sterowanie cyfrowe z zastosowaniem mode1i funkcji wagi.

Bieżące

D.Marchand
M.Menahem
A.G~J.Mac

N.Munro

CDN

F

Farlane
GB

J.GyUrki

H.A~Barker

H

GB

A.Hepburn

Fiątek - 20 czerwca - godz~ 16.15 - 18.3o

SESJA 62 - Sterowanie optymalne w
62~1~

· o syntezie optymalnych
ster~wania

z

układów

uwzględnieniem

zawodności działania.

układach

są. układów

44

K.B.Alexeev

su

L.A.Vołodin

SU .

nie-

.

62.2. Zagadnienia realizacji czaso-optymalnych :ttmkcji syntezujących.

62.3. Sterowanie optymalne

dyskretnych

pewną

dyskretnych.

kla-

A.J.Moroz
M.G.Ogulnik
A.Solheim
F.PtSbner

N

62.4. Sterowanie optymalne nielin:Lowymi układami d;y skret4:lymi.

J .Moik

62.5. Kodele łańcuchowe jako bezinera,yjne regul~to~ optymalne o biektów wielowymiarowych.

K.Kurman

Piątek - ·20 czerwca- godz. 16.15-

J..

PL

18.3o

SESJA 6~ - Procesy stochastyczne w układach sterowania

systemach
6~.1.

1

informacyj~ch.

Podstawy infor.maa,yjnej teorii
sterowania.

B.N~Petrov

stJ

V.V.Petrov
G.M~Ulanov

v.M_~J.geev
A~ V. Zaporozhets
J.~G~Uakov

I.L.XotcbnbievSkJ
6~~2. Metoda Monte Carlo w zastoso -

J~E.Randschin

CH

waniu do yredykcji filtracji
nieliniow,ych procesów stooba stycZiey"ch.
6~~~. Wielokanałowe stochastyczne

o-

bliczenia i sterowanie..

A~G.Yer.rate

E

L.Puigjaner

· J~A8W;.lo
6~~4. Poprawność,usuwanie osobliwoś

ci i zasada

nia

złożności - minimal-

v.v.sołodovnikov

v.L~Le~

su

automa~czn.ego.

6~.5. ·Wyznaczenie sterowania optymalnego robotem w częściowo nie znan;ym środowisku.

W~G~Xeckler
R~E~Larson

6~~6~ Statystyczna analiza przepływu

J .L.Kulikowaki

USA.

PL

infonnacji w wielld.ch systemach.

4S

Piątek · -

20 czerwca- godz.

16~15-

l8.3o

SESJA 64- Teoretyczne aspekty _elementów automatyki.
ą4.1.

O pewnym Układzie sterowania
automatycznego procesami wykoeywania obwodów scalonych.

64~2. Układ

pozycyjny dla obwodów scalonych.

64~3~

V. M.Glusbkov
G~T~Makarov
Y ~Osbima

Badanie układu re~acji prosto~ H~Buhler
nika jako układu impulsowego.
sterowa- Ye.K~Krug
n:ia z czujn:ikami ozęstotliwoś - Ye.A.Legovich

Wzorcowanie opty.malne elementów
inercj al..D;ych.

J

B.S~Chang

64~4. Szybkodziałające układy
64~5.

SU

v.P~Derkach

G.T~Schmidt

CH
SU

USA

Sobota - 21 czerwca - godz. 9~oo - 12~oo SESJA 66 - Automatyzacja w prZell!J'śle chemicZDym i pokrewnych. Przemysł papierniczy, cukroWiliczy i ce mentowy.
66.1. Sterowanie za pomocą mas~ ey- H.Sandblom
frowej największą europejską ma-

S

szyną rotacyjną.

66~2.

Zagadnienia dynarojki sterowania
w maszynie papierniczej.

barwą

H.Chao

USA

W. Wickatrom

66.3. Projektowanie układów sterowa - · J .K.Lee
USA
nia procesami w zbiorniku masz.y- J.B~Sanbour.n
ny papierniczej. Cz.I. Rozważa- H.Chao
nia analityczne.
J~G.Bollinger
H.L.Harrison
66.4. Model mat~czny cukrowni dla
celów zarządzania i sterowania.

R. M.J~Withers

GB

R.J.Bass
M~F~Branch

66.5. Wielopoziomowa optymalizacja o- W.Findeisen
raz koordynacja dynamiczna prze- J.Pułaczewski
A. Manitius
pływu mas w rurowni cukrowni.
46

EL

66.6. Zastosowanie m.aszyD;y matemaT.Otomo .
tycznej do sterowani.a obroto- T_.Bakagawa
wym piecem w cementowni.
R.Akaike

66.?. Modelowanie proce su wytapia -

T.Talonen

J

SF

A.Niemi

nia pirytu.

Sobota - 21 czerwca - godz. 9.oo - l2.oo
SESJA 67 - Projektowanie

układów

wielowymiarow.ych. ·

6?.1. Uogólnienie zadania s,yntezy
M~V.Meerov
liniowych układów wielow,ymia- R~T~YanuShevsty
rowych o sprężeniach skroś -

SU

~ch.

67 ~2. Redukcja zlotemości linio"w.Ych D~titra
dynamiczn;ych, ozasollo-inwariantl:qch układów.
67 ~3~ Realizacja sterowm:da bezin.ter-J ~A:Planob.ard·
akcyjnego ciągł;ym układem wi.. V ~J ~Law

GB

USA

lowymiarowym.

67 ~4~ Projektowanie prostych elemen- W~Kraemer
tów odsprztgających • linio wych układach dwuwymiarowych 1
reguły ich nastrajania.

CH

67 ~5. Realizacja optymalna dyskret - E_._Biondi
~ch liniowych układów wielo- L~Divieti
w;ymi arowych.
O~Roveda

I

R~Schmid

Sobota - 21 czerwca - godz~ 9~oo - 12~oo
SESJA 68 - Sterowanie optymalne.
68~ 1. Synteza sterowania optymalne-

Y~ Sawaragi
go z uwzględnieniem wrażliwoś- K~Inoue .
ci na zmiaey rzędu układu.
T~Ohld.
68~2. Analiza wraZliwości optymal ·- A~Wierzbicki
nych ultladów sterowania.

J

P.L

47

68~3.

68~4.

Nowe metody ·analityczne konstruowania uklad6w steroW8Jlia.

A.A.XrasovslQ7

Liniowe 1 .Diellniowe rozwj_ązanie.
zagadnie:ll · syntezy optymalnej Lotowa-KalmaDa i ich zastosowanie
do obiektów J.iDiowych.

K.Bielja

SU
·

R

68~5. Metoąa zakłóceń osobliwych do pro- P~S8Dllut1
je~a nielinio~ch układów
P~Kokotovic

USA.

suboptyma~ch

w.rsok:iegc

rzędu.

G~ Scbmidt D/ GPR /
F~l'ischer-Uhrl.g

68.6. Czas"optymalne prawo przełącza
nia układów rzędu drugiego z okresową silą zwrotną.

68~?. M.ttoda aproksymacji dla szczegól-

eych

zagadnień

G~Cook

USA.

sterow&Dia.

Sobota - 21 czerwca - godz~ 9~oo - l2~oo
SBSJA 69 - Uklad;y adaptacyjne i ekstremalne.
69~l~ . Metoda sterowania z adaptacją

pa- G~Stein

USA.

G~Saridis

rametrów.

69.2. PJ:ojektowanie układu adaptacyjne- H~Feikema
NL
go z modelem przy zastosowaniu me~ H.B~Verb~n
tody LapUDOva 1 odwrotnej :rtmltcj1
opisującej.

69~3. Filtracja nielilliowa 1 metoda

nsJ- V~S~Levadi

mniejszych kwadratów; rozwój 1 zastosow&Die teorii qaasil1niowej.

69~. Nastraj&Die adaptacyjne parame trów regulatora za pomocą maszyey cyfrowej.

.

USA

D

P.Schneider /GF.R/

69~5. Regulator ekstr~ z ekstremal.Dy

z

ekstrapalocją.

69~6. Optym~ układ sterowania eks-

tremalnego.
48

H.G.Jacob
C.Mira
O~L~R.Jacobs
S~M~LangdCIIl

1

GS

69~?. Samoorganizacja układów sterowa-

nia ekstremalnego.

A~C.IvanieDko
SU
N~V~Khrushchova
V .I~Nieshodovski

Sobota - 21 czerwca - godz~ 9~~o - l2.oo
SESJA ?O - Bionika.

?O~l~ Sterowanie funkcjonalne układu
nadążnego ruchu oka 1 jego sy-

G~ Vossi us

D /GJ!R/

J~Werner

mulacja cyfrowa.
'70~2~ Najprostszy mechanizm poszUkiwa-

nia w sterowaniu

działalnością

M~A~I AiZe1'man
E~A~Andreeva

su

A~ van Lunteren
H~G~Staasen

NL

mi~śni.

?0~3~ Bie~ca esi;.ymacja parame'trów

tranamitacji

dzie

człowieka

w ukła

człowiek-rower.

?0~4~ Dynamika sterowania w systemie

kierowca/ sterowanie pojazdem.
?0~5~ Wytłumaczenie stabilizacji wpły
wu zakłóceń s1q 1 1Q'Stępowania
drżeń jako·. zjawiska

D~H~Weir

·

USA

D~T~McRuer

R~E-~_Magdaleno
D~T~McRuer

USA.

w zamknit1cym

układzie neuramięśni01Qil.

C~D~Barr
E~A~Jones

GB

E.R~Oarson

L~l!'illkelstein

?O.?. Dynamika układu okulomotor,ycznego: przebiegi elektramiograficzne 1 st~ przejściowe u
kota.

B. L~ Zuber

USA.

49

