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Plan seminarium

Seminaria Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych, odbywaj¡ si¦ w czwartek o godzinie 10:45 w sali nr
412 w budynku A-2 Wydziaªu Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, ul. Prof. Z. Szafrana 2, 65-246, Zielona
Góra.
Aktualny plan seminarium

Lp.

Data

Imi¦ i Nazwisko

1

02.03.2017+

Przemysªaw Plecka

2

09.03.2017

Grzegorz abiak

3

16.03.2017*

Eric Rogers

4

23.03.2017

Remigiusz Wi±niewski

5

30.03.2017*

6

06.04.2017

Andreas Rauh, Robert Prabel,
Harald Aschemann
Eugeniusz Kuriata

7

20.04.2017

Przemysªaw Jacewicz

8

27.04.2017

Marek Kowal

9

11.05.2017

[Uroczysto±ci na Wydziale]

10

18.05.2017

Mariusz Buciakowski

11

25.05.2017

Szymon Wermi«ski

12

01.06.2017

Damian Kowalów

13

08.06.2017

Grzegorz Bazydªo

14a
14b

22.06.2017
22.06.2017

Bing Chu
Weronika Nowicka

Temat
Metoda przed wdro»eniowego wymiarowania zmian
oprogramowania wybranej klasy systemów ERP
Hierarchiczna wspóªbie»na maszyna stanowa jako system
tranzycyjny
Long Range, Deep Water & Low Power AUV Navigation in
Remote Areas
Projektowanie wspóªbie»nych systemów steruj¡cych
implementowanych w ukªadach FPGA
Oscillation Attenuation for Crane Payloads by Controlling the
Rope Length Using Extended Linearization Techniques
Ochrona cyberprzestrzeni a dost¦pno±¢ do informacji
Próba wykorzystania algorytmu saneczkowego do wykrywania
kraw¦dzi j¡der komórkowych w obrazach medycznych
Detekcja j¡der komórkowych na obrazach mikroskopowych z
wykorzystaniem geometrii stochastycznej
[Uroczysto±ci na Wydziale]
Robust Guaranteed Cost Control for nonlinear system using
Product Reduction Algorithm
Zdecentralizowany system zarz¡dzania zapotrzebowaniem na
energi¦ elektryczn¡ do przesuwania obci¡»e« szczytowych oraz
poprawy stabilno±ci dynamicznej systemu elektroenergetycznego
Rozproszone planowanie dla sieci sensorycznych do wykrywania
nieprawidªowych stanów w ukªadach o czasoprzestrzennej
dynamice
Zastosowanie j¦zyka UML do specykacji sterowników logicznych
pod k¡tem cz¦±ciowej rekonguracji w ukªadach FPGA
Iterative Learning Control using Alternating Projection
Wind Turbine Load Reduction using Iterative Learning Control
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Plan seminarium na semestr zimowy 2017/2018

Lp.
1

Data

Plan seminarium semestr zimowy 2017/2018

Imi¦ i Nazwisko
Marek Wróblewski

2

Andrei Karatkevich

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Jacek Bieganowski
Robert Szulim
Marek Sawerwain
Marcel Luzar
Artur Gramacki
Iwona Grobelna
Andrzej Czajkowski
ukasz Hªadowski
Maªgorzata Koªopie«czyk

3
3.1

Temat
[temat zostanie uzupeªniony w pó¹niejszym terminie]
Aproksymacyjne algorytmy poszukiwania zminimalizowanego
pokrycia sieci Petriego przez skªadowe automatowe.
[temat zostanie uzupeªniony w pó¹niejszym terminie]
[temat zostanie uzupeªniony w pó¹niejszym terminie]
[temat zostanie uzupeªniony w pó¹niejszym terminie]
[temat zostanie uzupeªniony w pó¹niejszym terminie]
[temat zostanie uzupeªniony w pó¹niejszym terminie]
[temat zostanie uzupeªniony w pó¹niejszym terminie]
[temat zostanie uzupeªniony w pó¹niejszym terminie]
[temat zostanie uzupeªniony w pó¹niejszym terminie]
[temat zostanie uzupeªniony w pó¹niejszym terminie]

Streszczenia poszczególnych wyst¡pie«
Seminarium z dnia 02.03.2017

Seminarium z dnia 02.03.2017, godzina 10:45

Przemysªaw Plecka, mgr in».,
Politechnika Koszali«ska, Wydziaª
Elektroniki i Informatyki, Zakªad
Podstaw Informatyki i Zarz¡dzania
[Streszczenie w oddzielnym pliku.]
3.2

Metoda przed wdro»eniowego wymiarowania zmian oprogramowania
wybranej klasy systemów ERP

Seminarium z dnia 09.03.2017

Seminarium z dnia 09.03.2017, godzina 10:45

Grzegorz abiak, dr in»., e-mail:
Hierarchiczna wspóªbie»na maszyna stanowa jako system tranzycyjny
g.labiak@iee.uz.zgora.pl, IEE, WIEiA,
UZ
W prezentacji zostanie przedstawiony sposób przeksztaªcenia Hierarchicznej Wspóªbie»nej Maszyny Stanowej na formalny model -- System Tranzycyjny. Maszyna stanowa jest gracznym formalizmem sªu»¡cym do opisu zªo»onego
zachowania sterowników, cechuj¡cych si¦ wspóªbie»no±ci¡, hierarchi¡ i mechanizmem rozgªaszania. Zachowanie opisywane Maszyn¡ Stanow¡, ze swej natury jest zªo»one, co mo»e przyczynia¢ si¦ do jego bª¦dnego opisu przez co znacz¡co
utrudnia¢ jego uwiarygodnienie (walidacj¦). Opis zªo»onego zachowania, przedstawiony jako system tranzycyjny, jest
form¡ modelu matematycznego dogodn¡ do implementowania efektywnych algorytmów werykacji modelowej (ang.
model checking). Dzi¦ki tej technice werykacji, mo»liwe jest nie tylko wykrycie bª¦dów zachowania, ale i formalne
potwierdzenie, »e okre±lona sytuacja bª¦dna w ogóle w modelowanym systemie nie wyst¦puje.
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3.3

Seminarium z dnia 16.03.2017

Seminarium z dnia 16.03.2017, godzina 10:45

Professor Eric Rogers, Department of
Long Range, Deep Water & Low Power AUV Navigation in Remote Areas
Electronics and Computer Science,
University of Southampton, UK,
e-mail: etar@ecs.soton.ac.uk
This seminar gives results from a research programthat aims to develop ecient navigation techniques for long range
Au-tonomous Underwater Vehicles (AUVs) conducting ocean basin transitsusing low power sensors. This is joint
research with the National Oceanography Centre in Southampton and funded by the UK government.
3.4

Seminarium z dnia 23.03.2017

Seminarium z dnia 23.03.2017, godzina 10:45

Remigiusz Wi±niewski, dr in»., e-mail: Projektowanie wspóªbie»nych systemów steruj¡cych implementowanych w
r.wisniewski@iee.uz.zgora.pl, IEE,
ukªadach FPGA
WIEiA, UZ
W prezentacji przedstawiona zostanie metoda projektowania wspóªbie»nych systemów steruj¡cych pod k¡tem implementacji w strukturach reprogramowalnych FPGA. Newralgicznymi etapami projektowanego systemu s¡ zazwyczaj
analiza oraz dekompozycja sterownika wspóªbie»nego, gdy» wraz ze wzrostem rozmiaru projektowanych systemów
istniej¡ce algorytmy mog¡ okaza¢ si¦ nieefektywne. W prezentacji przedstawione zostan¡ alternatywne metody analizy i dekompozycji wspóªbie»nych systemów sterowania, bazuj¡ce na zastosowaniu teorii grafów oraz hipergrafów.
Drugim aspektem wyst¡pienia b¦dzie cz¦±ciowa rekonguracja wspóªbie»nych systemów sterowania implementowanych
w ukªadach FPGA. Nowoczesne matryce FPGA umo»liwiaj¡ modykacj¦ funkcjonalno±ci ju» zaimplementowanego systemu, bez przerywania pracy ukªadu (system wci¡» pracuje). Przedstawiona zostanie autorska ±cie»ka projektowania
wspóªbie»nych systemów steruj¡cych implementowanych w ukªadach FPGA pod k¡tem pó¹niejszej cz¦±ciowej rekonguracji (zarówno statycznej, jak i dynamicznej).
3.5

Seminarium z dnia 30.03.2017

Seminarium z dnia 30.03.2017, godzina 10:45

Andreas Rauh (e-mail:
Oscillation Attenuation for Crane Payloads by Controlling the Rope Length
andreas.rauh@uni-rostock.de), Robert Using Extended Linearization Techniques
Prabel, Harald Aschemann, Lehrstuhl
für Mechatronik, Universität Rostock,
Germany
Oscillation attenuation is an essential task for practically any crane application. In contrast to control strategies which
employ trolley motions with the goal to attenuate oscillations, the control of the rope length is a more challenging task
due to non-negligible nonlinearities and due to the presence of points in the state-space for which controllability is not
guaranteed. In this presentation, a novel extended linearization approach is presented for the oscillation attenuation in
crane systems, where the feedback gains are determined by using a robust optimization procedure which makes use of
a suitable formulation of the control task in terms of linear matrix inequalities. Simulation results and an experimental
validation are presented to highlight the practical applicability of the proposed control procedure.
3.6

Seminarium z dnia 06.04.2017

Seminarium z dnia 06.04.2017, godzina 10:45

Eugeniusz Kuriata, dr hab. in».,
e-mail: e.kuriata@issi.uz.zgora.pl, ISSI,
WIEiA, UZ
[Streszczenie w oddzielnym pliku.]

Ochrona cyberprzestrzeni a dost¦pno±¢ do informacji
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3.7

Seminarium z dnia 20.04.2017

Seminarium z dnia 20.04.2017, godzina 10:45

Przemysªaw Jacewicz, dr in»., e-mail:
Próba wykorzystania algorytmu saneczkowego do wykrywania kraw¦dzi j¡der
p.jacewicz@issi.uz.zgora.pl, ISSI,
komórkowych w obrazach medycznych
WIEiA, UZ
Krótka prezentacja ma przedstawi¢ problemy z którymi zmaga si¦ autor przy wykrywaniu kraw¦dzi j¡der komórkowych
oraz sposobach reprezentacji j¡der poprzez okr¦gi i elipsy. Na wst¦pie zostan¡ przedstawione wyniki dziaªania algorytmu saneczkowego, nast¦pnie wyniki prób eliminacji zb¦dnych minimów oraz rezultaty wykre±lania okr¦gów na bazie
otrzymanych punktów. Autor liczy na wnikliwe komentarze i pomoc sªuchaczy.
3.8

Seminarium z dnia 27.04.2017

Seminarium z dnia 27.04.2017, godzina 10:45

Marek Kowal, dr in»., e-mail:
Detekcja j¡der komórkowych na obrazach mikroskopowych z wykorzystaniem
m.kowal@issi.uz.zgora.pl, ISSI,
geometrii stochastycznej
WIEiA, UZ
W diagnostyce nowotworów na podstawie obrazów cytologicznych kluczowym procesem jest ocena cech morfometrycznych j¡der komórkowych, dlatego systemy wspomagaj¡ce cytodiagnostyk¦ wymagaj¡ odpowiedniej procedury ich
segmentacji. Niestety, jest to du»e wyzwanie, poniewa» grupy komórek tworz¡ zªo»one struktury, które nachodz¡ na
siebie, a granice pomi¦dzy j¡drami komórkowymi staj¡ si¦ niewyra¹ne. Obrazy cytologiczne ze swojej natury przedstawiaj¡ losowe struktury j¡der komórkowych. Do opisu tych struktur mo»na wykorzysta¢ procesy stochastyczne,
których realizacj¡ jest losowa konguracja pewnych ustalonych modeli j¡der komórkowych np. okr¦gów lub elips.W
proponowanym podej±ciu zakªada si¦, »e w wyniku losowego procesu akwizycji materiaªu komórkowego, powstaje
nieznana konguracja obiektów reprezentuj¡cych j¡dra komórkowe. Jedyn¡ obserwacj¡, jak¡ dysponujemy jest zakªócony i znieksztaªcony obraz mikroskopowy nieznanej konguracji j¡der komórkowych. Na podstawie tego obrazu nale»y
dokona¢ rekonstrukcji oryginalnej konguracji obiektów reprezentuj¡cych j¡dra komórkowe. Do tego celu wykorzystuje
si¦ wnioskowanie bayesowskie. Przestrze« wszystkich mo»liwych konguracji j¡der komórkowych jest przeszukiwana w
celu znalezienia konguracji maksymalizuj¡cej prawdopodobie«stwo a posteriori swojej realizacji. W tym celu konstruuje si¦ odpowiedni¡ funkcj¦ wiarygodno±ci dla konguracji obiektów i analizowanego obrazu, która opiera si¦ na wiedzy
o charakterystycznych cechach kolorymetrycznych tªa i j¡der komórkowych. Ponadto wykorzystuje si¦ proces punktowy Strauss-a, aby do procesu wnioskowania wprowadzi¢ wiedz¦ a priori na temat preferowanych konguracji j¡der
komórkowych. Proces estymacji parametrów modeli j¡der komórkowych sprowadza si¦ do zadania maksymalizacji
prawdopodobie«stwa a posteriori konguracji modeli j¡der komórkowych. Badania werykuj¡ce skuteczno±¢ takiego
podej±cia wykonano w oparciu o 50 próbek cytologicznych nowotworu piersi przygotowanych przez Wojewódzki Szpital
Kliniczny w Zielonej Górze.
3.9

Seminarium z dnia 18.05.2017

Seminarium z dnia 18.05.2017, godzina 10:45

Mariusz Buciakowski, mgr in»., e-mail: Robust Guaranteed Cost Control for nonlinear system using Product
m.buciakowski@issi.uz.zgora.pl, ISSI,
Reduction Algorithm
WIEiA, UZ
The presentation will focus a robust Guaranteed Cost Control (GCC) for nonlinear system using Product Reduction
Algorithm (PRA). The proposed approach starts with a general description of the nonlinear system and assumptions
regarding to a nonlinear function. The subsequent part of the presentation is concerned with the design of the robust
controller using Linear Matrix Inequalities (LMIs). Next, an algorithm to solve linear optimization problem base on
PRA is proposed. The nal part of presentation show results obtained for the two-tank system.
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3.10

Seminarium z dnia 25.05.2017

Seminarium z dnia 25.05.2017, godzina 10:45

Szymon Wermi«ski, mgr in»., e-mail:
Zdecentralizowany system zarz¡dzania zapotrzebowaniem na energi¦
s.werminski@iee.uz.zgora.pl, IEE,
elektryczn¡ do przesuwania obci¡»e« szczytowych oraz poprawy stabilno±ci
WIEiA, UZ
dynamicznej systemu elektroenergetycznego
W prezentacja b¦dzie porusza¢ aspekty zwi¡zane z niezawodno±ci¡ funkcjonowania systemu elektroenergetycznego tj.
sposobami redukcji obci¡»e« szczytowych oraz poprawie stabilno±ci dynamicznej. W systemie elektroenergetycznym
wysokie obci¡»enia w godzinach szczytowych powoduj¡ wzrost strat przesyªowych oraz w sytuacjach wysokich temperatur niezdolno±¢ systemu do zbilansowania zapotrzebowania na energi¦ elektryczn¡. Budowa nowych jednostek
wytwórczych nie w peªni rozwi¡zuje problem, poniewa» linie przesyªowe s¡ na granicy obci¡»alno±ci. Ponadto taka
inwestycja jest kosztowna. Dystrybutorzy energii szukaj¡ sposobów na redukcj¦ obci¡»e« szczytowych, które pozwol¡
na bardziej niezawodne i mniej kosztowne funkcjonowanie systemu. W prezentacji omówione zostan¡ aktualne prace
nad zdecentralizowanym systemem zarz¡dzaj¡cym odbiornikami w celu poprawy funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Opracowywany system charakteryzuje si¦ brakiem komunikacji pomi¦dzy urz¡dzeniami wykonawczymi,
co skraca czas i koszty implementacji w systemie.
3.11

Seminarium z dnia 01.06.2017

Seminarium z dnia 01.06.2017, godzina 10:45

Damian Kowalów, mgr in»., e-mail:
Rozproszone planowanie dla sieci sensorycznych do wykrywania
d.kowalow@issi.uz.zgora.pl, ISSI,
nieprawidªowych stanów w ukªadach o czasoprzestrzennej dynamice
WIEiA, UZ
W pracy rozpatrywany jest problem rozkªadu pomiarów w celu wykrycia nieprawidªowego stanu ukªadu o parametrach
rozªo»onych przy u»yciu sieci sensorów pomiarowych. Strategia pomiaru jest sformuªowana pod wzgl¦dem maksymalizacji testu dla hipotezy parametrycznej w odniesieniu do nominalnego stanu ukªadu. Dodatkowo wykorzystuj¡c
schematy komunikacji oparte o algorytm plotkarski, zastosowano procedur¦ obliczeniow¡ dla optymalizacji pomiarów
z wykorzystaniem sieci sensorycznej. Ostatecznie przedstawiono przykªadowe podej±cie do wykrywania niepo»¡danych
stanów dla procesu dyfuzji-konwekcji gazów.
3.12

Seminarium z dnia 08.06.2017

Seminarium z dnia 08.06.2017, godzina 10:45

Grzegorz Bazydªo, dr in»., e-mail:
Zastosowanie j¦zyka UML do specykacji sterowników logicznych pod k¡tem
g.bazydlo@iee.uz.zgora.pl, IEE,
cz¦±ciowej rekonguracji w ukªadach FPGA
WIEiA, UZ
W wyst¡pieniu przedstawiona zostanie autorska graczna metoda specykacji programów dla rekongurowalnych
sterowników logicznych implementowanych w reprogramowalnych ukªadach FPGA. Metoda oparta jest o diagramy
maszyny stanowej z j¦zyka UML i wykorzystuje techniki MDD (Model-Driven Development) do przeksztaªce« modeli: od modelu maszyny stanowej UML, poprzez po±redni model CFSM (poª¡czonych, wspóªbie»nie dziaªaj¡cych
automatów FSM), a» do modelu kodu (wyra»onego w j¦zyku opisu sprz¦tu Verilog). Uzyskana specykacja w j¦zyku
Verilog jest syntezowalna, co umo»liwia jej symulacj¦ i implementacj¦ w reprogramowalnych strukturach FPGA. Ponadto, dzi¦ki temu, »e uzyskana specykacja ko«cowa jest modularna, mo»liwa jest niezale»na werykacja, optymalizacja i implementacja poszczególnych moduªów, a tak»e wymiana ich w trakcie pracy urz¡dzenia (tzw. dynamiczna,
cz¦±ciowa rekonguracja ukªadu FPGA).
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3.13

Seminarium z dnia 22.06.2017

Seminarium z dnia 22.06.2017, godzina 10:45

Bing Chu, dr, e-mail:
Iterative Learning Control using Alternating Projection
b.chu@ecs.soton.ac.uk, Department of
Electronics and Computer Science,
University of Southampton, UK
Iterative learning control (ILC) is a design methodology for improving the tracking performance of systems that
execute the same task repeatedly by learning from the past actions. This talk will introduce a novel ILC design
framework using an alternating projection method rst proposed by J. von Neumann, allowing a wide range of ILC
algorithms to be derived and analysed. In particular, this talk will focus on an accelerated algorithm with improved
convergence performance, and two algorithms for the constrained ILC design problem with dierent convergence and
computational properties, together with experimental results to demonstrate their eectiveness.
Seminarium z dnia 22.06.2017, godzina 11:25

Weronika Nowicka, e-mail:
Wind Turbine Load Reduction using Iterative Learning Control
wnn1g12@soton.ac.uk, Department of
Electronics and Computer Science,
University of Southampton, UK
Reduction of aerodynamic loads is a crucial issuein keeping wind energy economically competitive with traditionalenergy sources. This talk will give an overview of recent results on the application iterative learning control to this area,
including the problem of model order reduction based on proper orthogonal decomposition.
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Wyst¡pienia planowane na semestr nast¦pny

Seminarium z dnia xx.YY.2017, godzina 10:45

Andrzej Marciniak, dr in»., e-mail:
Zarz¡dzanie biurem wsparcia IT
a.marciniak@issi.uz.zgora.pl, ISSI,
WIEiA, UZ
Wprowadzenie nowego przedmiotu Zarz¡dzanie Biurem Wsparcia IT do programu ksztaªcenia na kierunku Biznes elektroniczny jest odpowiedzi¡ na wspóªczesne potrzeby gospodarki i rynku pracy. Seminarium po±wi¦cone jest prezentacji
celów ksztaªcenia, tre±ci programowych oraz wyzwa« stoj¡cych przed osobami odpowiedzialnymi za realizacj¦ tych zaj¦¢. Praktyczny prol kierunku studiów wymaga, aby z osoby przekazuj¡cej wiedz¦ w sposób arbitralny, nauczyciel
przeobraziª si¦ w doradc¦, konsultanta lub nawet lidera, a jego autorytet formalny byª wzmocniony autorytetem rzeczywistym, opartym na szerokiej wiedzy i do±wiadczeniu. W trakcie wyst¡pienia omówiona zostanie propozycja realizacji
zaj¦¢ przedmiotowych, z uwzgl¦dnieniem metod nauczania oraz narz¦dzi wsparcia procesu dydaktycznego.
Seminarium z dnia xx.YY.2017, godzina 10:45

Andrei Karatkevich, dr hab. in».,
Aproksymacyjne algorytmy poszukiwania zminimalizowanego pokrycia sieci
e-mail: A.Karatkevich@iee.uz.zgora.pl Petriego przez skªadowe automatowe
, IEE, WIEiA, UZ
Problemem, rozpatrywanym w prezentacji, jest znalezienie zminimalizowanego pokrycia sieci Petriego przez maszyny
stanowe. Problem ten ma zastosowanie w niektórych metodach implementacji wspóªbie»nych algorytmów (ogólnie mówi¡c, dotyczy on dekompozycji systemu wspóªbie»nego na sekwencyjne podsystemy) oraz jest interesuj¡cy
z punktu widzenia teorii. Zostan¡ krótko omówione warunki rozkªadalno±ci sieci na maszyny stanowe oraz znane
metody konstruowania pokrycia. Poniewa» istniej¡ce dokªadne (a nawet niektóre przybli»one) metody znalezienia
zminimalizowanego pokrycia wymagaj¡ co najmniej wykªadniczego wzgl¦dem rozmiaru sieci czasu (w najgorszym
przypadku), warto zbada¢ mo»liwo±ci obliczenia pokrycia przybli»onymi metodami, dziaªaj¡cymi w czasie wielomianowym. Zostanie przedstawiony aproksymacyjny wielomianowy algorytm, stosuj¡cy heurystyki, który demonstruje
wysok¡ jako±¢ rozwi¡za« i pozwala w wielu przypadkach znale¹¢ minimalne pokrycie.

6

