
Akademia Górniczo-Hutnicza  

im. Stanisława Staszica  

w Krakowie  

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji 

 

 

 

 

 

 

AUTOREFERAT ROZPRAWY 

DOKTORSKIEJ  

 

 

Adaptacyjne algorytmy estymacji sygnałów w systemie 

monitorowania obiektów opisanych nieliniowymi równaniami 

różniczkowymi zwyczajnymi 

 

mgr inż. Przemysław Hawro 

 

 

Promotor: 

dr hab. inż. Tadeusz Kwater, Prof. PWSTE 

 

Promotor pomocniczy: 

dr inż. Bogusław Twaróg 

 

 

 

Kraków, 2021  



1. Teza i zakres rozprawy 

W pracy przedstawiono autorskie algorytmy adaptacyjne zaprojektowane dla systemów 

monitorowania online obiektów opisanych nieliniowymi równaniami różniczkowymi zwyczajnymi, 

w których zachodzi konieczność odtwarzania trudno mierzalnych sygnałów lub występuje brak 

niektórych pomiarów. Cel zastosowania tych algorytmów w systemie monitorowania polega na 

odtwarzaniu przebiegu sygnałów niemierzonych na podstawie innych sygnałów. Zaprojektowane 

algorytmy adaptacyjne zapewniają dobrą jakość wyników końcowych, a ponadto charakteryzują się 

one bezinwazyjnością w proces technologiczny oraz innowacyjnym podejściem o niewielkiej 

złożoności obliczeniowej. Funkcjonowanie ich możliwe jest bez konieczności jakiejkolwiek 

informacji o sygnałach zakłócających. Wspomniane algorytmy stanowiące istotę problematyki 

prezentowanych w pracy badań można zastosować w kompleksowym systemie monitorowania 

funkcjonującym jako system czasu rzeczywistego, generującym informacje na potrzeby nadzoru, 

diagnostyki czy sterowania. 

Z dostępnej literatury przedmiotu wynika, że w podejściach stosowanych w systemach 

monitorowania online największą trudność stanowi proces odtwarzania sygnałów sprawiających 

trudności pomiarowe. W celu realizacji odtwarzania takich sygnałów bez opóźnień stosuje się różne 

podejścia, a jednym z nich jest estymacja, do której najczęściej wykorzystywane są różne odmiany 

filtru Kalmana. Optymalny filtr Kalmana z założenia wyznacza estymatę wektora stanu modelu 

liniowego układu dynamicznego przy założeniu, że pomiar oraz sygnały oddziaływujące na proces 

przetwarzania wewnątrz układu obarczone są błędami o rozkładzie gaussowskim. W rzeczywistości 

większość systemów jest nieliniowa, a pomiary często zakłócane są szumem Levy'ego. Dlatego też, 

powstawały różne modyfikacje tego filtru, pozwalające przeprowadzić proces estymacji dla układów 

nieliniowych, bądź dla sytuacji, w których występują sygnały o innych właściwościach 

statystycznych.  

Zaprezentowane w pracy adaptacyjne algorytmy wykorzystują do generowania sygnałów 

obiektu równanie filtru Kalmana, jednakże współczynnik wzmocnienia w proponowanym podejściu 

jest wyznaczany w sposób adaptacyjny metodą przyrostową podobnie jak obliczane są wagi 

w procesie uczenia sieci neuronowych. Podejście takie sprawia, że algorytmy nie wymagają 

znajomości charakterystyk statycznych zakłóceń oraz nie są ograniczone zastosowaniem do obiektów 

o liniowej zależności. Dokładne wyznaczenie charakterystyk statycznych zakłóceń jest zadaniem 

bardzo trudnym, a w przypadku udziału zmiennych losowych takich jak np. pogoda staje się wręcz 

niemożliwe co sprawia, że w przypadku zastosowań filtru Kalmana uzyskuje się optymalne 

rozwiązanie, ale dla sytuacji zbyt wyidealizowanych w stosunku do rzeczywistości. W odróżnieniu od 

filtru Kalmana w zaprezentowanych algorytmach nie przeprowadza się procesów optymalizacyjnych 

minimalizujących błędy oszacowań, jednak adaptacyjność algorytmów pozwala na osiąganie małych 

błędów estymacji. Adaptacyjność zaprezentowanych w niniejszej pracy algorytmów opiera się na 

obserwacji specjalnie w tym celu sprecyzowanego, mierzalnego sygnału błędu adaptacji. Błąd ten 

stanowi różnicę pomiędzy dokonywanym online pomiarem, a odpowiadającym mu sygnałem 

wygenerowanym przez algorytm. Informacje uzyskane w ten sposób pozwalają algorytmom 

odpowiednio reagować korektami współczynników wzmocnień występujących w równaniu filtru. 

W pracy zaprezentowano pięć algorytmów o różnych konstrukcjach wynikających ze sposobów 

wyznaczania tych korekt. Całkowita realizacja podejścia wykorzystującego bezpośrednie pomiary 

i proponowane algorytmy może być stosowana w systemach monitorujących online. 

Istotnym zagadnieniem w tworzeniu rozwiązań dla systemów monitorujących w czasie 

rzeczywistym jest ograniczenie ich złożoności obliczeniowej, dlatego poszukuje się takich  rozwiązań, 

które nie posiadają zbyt wygórowanych wymagań związanych z ich implementacjami. Potrzeba 

minimalizacji nakładów obliczeniowych takich systemów jest związana z ich kosztochłonnością 



w późniejszych zastosowaniach dlatego zawsze dąży się do ich zmniejszenia. Algorytmy oparte na 

teorii filtru Kalmana charakteryzuje zazwyczaj złożoność większa niż złożoność klasycznego 

podejścia rzędu Ο(𝑛3). W zaprezentowanych algorytmach uzyskano rozwiązania, których złożoność 

obliczeniowa w kilku przypadkach jest mniejsza niż złożoność filtru Kalmana, a w przypadku 

algorytmów o zadanych własnościach dynamicznych jest porównywalna.  

Teza pracy została sformułowana następująco: 

Można zastosować zaproponowane algorytmy adaptacyjne o złożoności obliczeniowej 

mniejszej niż 𝑶(𝒏𝟑) i wyższej dokładności niż klasyczne podejścia np. filtr Kalmana do 

monitorowania w trybie online obiektów opisanych nieliniowymi równaniami różniczkowymi  

zwyczajnymi. 

2. Zawartość rozprawy i uzyskane wyniki 

2.1. Krótki opis struktury pracy 

W rozdziale pierwszym omówiono zagadnienia związane z problematyką pracy. 

Sformułowano problemy badawcze dotyczące projektowania adaptacyjnych algorytmów generujących 

sygnały dla systemu monitorującego obiekty w czasie rzeczywistym. Na podstawie przeglądu 

literatury dokonano opisu podejść stosowanych przez innych autorów oraz określono ograniczenia ich 

zastosowań.  Przedstawiono aktualność problematyki oraz stan wiedzy dotyczący rozważanych 

zagadnień. Zaprezentowano szczegółowo cel pracy i zasygnalizowano ideę autorskich algorytmów 

adaptacyjnych oraz sprecyzowano tezę pracy.  

Rozdział drugi dotyczy modeli matematycznych obiektów monitorowanych za pomocą 

proponowanych w pracy algorytmów adaptacyjnych. Obiektami tymi są biochemicznie 

zanieczyszczona rzeka oraz zbiornikowy reaktor chemiczny z ciągłym mieszaniem (ang.  Continuous 

Stirred-Tank Reactor – CSTR). Dla rzeki przy zachowaniu dokładność opisu zjawisk za pomocą 

modelu o parametrach rozłożonych dokonano odpowiedniej jego interpretacji w celu uzyskania 

modelu o parametrach skupionych. W przypadku reaktora CSTR wybrano model matematyczny 

adiabatycznego nieizotermicznego reaktora, w którym zachodzi reakcja egzotermiczna oraz dokonano 

opisu dynamicznych zmian parametrów w reaktorze.  

W rozdziale trzecim zaprezentowano opis zagadnień związanych z problematyką estymacji 

bazującej na podejściu Kalmana. Opisano algorytm filtru Kalmana i zaznaczono że, określenie 

wzmocnienia w równaniu filtracji zależy od prawidłowo  wyznaczonej macierzy kowariancji błędu 

estymacji wynikającej z rozwiązania nieliniowego równania Riccatiego.  Podkreślono także, że 

uzyskanie optymalnej estymacji stanu wymaga również znajomość macierzy kowariancji zakłóceń 

systemowych i pomiarowych. Do oceny jakościowej sygnałów generowanych algorytmami 

zastosowano standardowe wskaźniki jakości. Wskaźnikami tymi są pierwiastek błędu 

średniokwadratowego (ang. Root Mean Squared Error - RMSE) i średni absolutny błąd procentowy 

(ang. Mean Absolute Percentage Error - MAPE).  

Rozdział czwarty prezentuje autorskie adaptacyjne algorytmy modyfikujące wartość 

wzmocnienia w równaniu filtracji. Zaprezentowano główną ideą funkcjonowania proponowanych 

algorytmów polegającą na obliczaniu wartości wzmocnienia w sposób adaptacyjny na podstawie 

informacji uzyskiwanych na bieżąco z pomiarów. Opracowano pięć różnych algorytmów, których 

konstrukcja wynika z odmienności wyznaczania wartości wektora wzmocnienia filtru. Pierwszym 

opisanym jest algorytm strefowy (AS), w którym korekta wartości wzmocnienia jest realizowana na 

bazie stabelaryzowanych wartości korekt i błędów. Drugi algorytm proporcjonalnej korekty 

wzmocnienia (AP) uwzględnia proporcjonalne do wartości błędu zmiany korekt wzmocnienia. 

W kolejnym algorytmie proporcjonalno-różniczkowym (APR) korekta wzmocnienia wynika z dwóch 

składników tj. proporcjonalnego i różniczkowego reprezentującego tendencje zmian błędów. Następne 



dwa algorytmy o strukturze jak poprzednie (AP, APR) realizują takie wzmocnienia, aby wartości 

własne systemu monitorującego były lokowane w zadanym obszarze stabilności. Nazwano je 

algorytmami z mechanizmem zatrzaskowym o zadanych własnościach dynamicznych: proporcjonalny 

(APWD) oraz proporcjonalno-różniczkowy (APRWD). Ta dodatkowa cecha jest szczególnie ważna 

w procesie modelowania złożonych układów automatyki Przemysłu 4.0. 

Rozdział piąty prezentuje problematykę określania złożoności obliczeniowej algorytmów. 

Dokonano oszacowania złożoności obliczeniowej dla algorytmu filtru Kalmana, oraz dla 

zaprojektowanych algorytmów. Wyniki oszacowań wykazały, że algorytm strefowy, proporcjonalny 

i proporcjonalno-różniczkowy charakteryzują się złożonością rzędu Ο(𝑛2), natomiast algorytmy 

o zadanych własnościach dynamicznych APWD i APRWD wykazują złożoność porównywalną ze 

złożonością algorytmu filtru Kalmana o asymptotycznej złożoność rzędu Ο(𝑛3).  

W rozdziale szóstym zaprezentowano koncepcję systemu monitorującego czasu rzeczywistego 

wykorzystującego zaprojektowane algorytmy, pozwalającego na odtworzenie wszystkich sygnałów 

reprezentujących dany obiekt na bazie pomiarów realizowanych online, zapewniając kompleksowy 

monitoring obiektu. Omówiono metodologię prowadzonych badań symulacyjnych, gdzie wyróżniono 

parametry poszczególnych algorytmów mające istotny wpływ na jakość generowanych sygnałów. 

Ponadto zaprezentowano wybrane wyniki eksperymentów symulacyjnych systemów monitorujących 

wykorzystujących zaprojektowane algorytmy adaptacyjne zaimplementowane w środowisku 

MATLAB.  

Rozdział siódmy stanowi podsumowanie rozważań niniejszej rozprawy. Zawarto w nim 

wnioski odnoszące się do całości pracy oraz najistotniejsze osiągnięcia uzyskane w trakcie jej 

realizacji. Potwierdzono słuszność sformułowanej w pracy tezy oraz wskazano możliwości 

kontynuacji przedstawionych zagadnień w dalszej pracy naukowej. 

2.2. Modele matematyczne 

Do rozważań nad adaptacyjnymi algorytmami zaproponowanymi w pracy doktorskiej przyjęto 

dwa obiekty, które opisywane są modelami matematycznymi wyrażonymi za pomocą nieliniowych 

równań różniczkowych zwyczajnych. Obiektami tymi są biochemicznie zanieczyszczona rzeka oraz 

zbiornikowy reaktor chemiczny z ciągłym mieszaniem (ang. Continuous Stirred-Tank Reactor – 

CSTR).  

W modelu matematycznym rzeki przyjęto umowny podział rzeki na odcinki o znanej 

prędkości przepływu. Przy takim podziale równanie modelu matematycznego dla i-tego odcinka 

zanieczyszczonej rzeki można wyrazić równaniem różniczkowym cząstkowym w postaci: 

 𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑡
(𝐿𝑧𝑖, 𝑡) + 𝑣(𝐿𝑧𝑖)

𝜕𝑥𝑖
𝜕𝐿𝑧𝑖

(𝐿𝑧𝑖, 𝑡) = 𝑨(𝐿𝑧𝑖)𝑥𝑖(𝐿𝑧𝑖, 𝑡) + 𝑩(𝐿𝑧𝑖)𝑤𝑖(𝑡) 
(

(2.1) 

z warunkami granicznymi (WP – warunek początkowy, WB – warunek brzegowy):  

WP: 𝑥𝑖 (𝐿𝑧𝑖 , 𝑡0) = 𝑥𝑖0(𝐿𝑧𝑖),   𝑖 = 1, 2, 3…, 

WB: 𝑥𝑖 (0, 𝑡) = 𝑴𝑖−1𝑥𝑖−1(1, 𝑡) + 𝑣𝑏𝑖(𝑡),   𝑴0 = 0 

gdzie:   

𝑥 – wektor stanu 𝑥 = 𝑐𝑜𝑙[𝑥1, 𝑥2], 

𝑣 – prędkość przemieszczania się zanieczyszczeń wzdłuż rzeki,  

𝐿𝑧𝑖  – znormalizowana długość i-tego odcinka (i = 1,2,3,…), przyjmując, że 𝐿𝑧𝑖 ∈ [0,1] 

𝑨 – macierz współczynników opisujących dynamikę naturalnego procesu samooczyszczania 

rzeki,  

𝑩 – macierz interakcji sygnałów zakłócających, 

𝑴𝑖 – macierz uwzględniająca stężenie i przepływ w odcinku poprzednim i aktualnym 

dopływie bocznym, 



𝑤𝑖(𝑡) – wektor zakłóceń systemowych w i-tym odcinku w czasie 𝑡, 

𝑣𝑏𝑖 – zakłócenie brzegowe w i-tym odcinku. 

Zachowując dokładność opisu zjawisk za pomocą modelu o parametrach rozłożonych ((2.1) 

dokonuje się odpowiedniej jego interpretacji w celu uzyskania modelu o parametrach skupionych. 

Interpretacja ta pozwala na rozważanie modelu opisanego zbiorem równań różniczkowych 

zwyczajnych. 

W przypadku reaktora CSTR wybrano model matematyczny adiabatycznego 

nieizotermicznego reaktora, w którym zachodzi reakcja egzotermiczna. Dokonano opisu 

dynamicznych zmian parametrów w reaktorze, które modeluje się za pomocą bilansu masowego, 

materiałowego i energetycznego stanu nieustalonego. W efekcie uzyskano model matematyczny 

opisany układem nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych o postaci:  

 𝑑𝑐𝑎
𝑑𝑡

=
𝑄

𝑉𝑟
(𝑐𝑎𝑖 − 𝑐𝑎) − 𝑘𝑂𝑒

−𝐸
𝑅𝑇𝑟𝑐𝑎 +𝑤𝑟1 

(

(2.2) 

 𝑑𝑇𝑟
𝑑𝑡

=
𝑄

𝑉𝑟
(𝑇𝑖 − 𝑇𝑟) + 𝐻𝑘𝑂𝑒

−𝐸
𝑅𝑇𝑟𝑐𝑎 +𝑤𝑟2 

(

(2.3) 

gdzie:   𝑐𝑎 – stężenie w reaktorze, 𝑐𝑎𝑖 – stężenie wejściowe[𝑚𝑜𝑙/𝑚3], 

𝑇𝑟 – temperatura w reaktorze [𝐾], 

𝑄 – objętościowe natężenia przepływu [𝑚3/𝑠], 

𝑉𝑟 – objętość masy reakcyjnej [𝑚3], 

𝑇𝑖 – temperatura wejściowa [𝐾], 

∆𝐻 – entalpia [𝐽/𝑚𝑜𝑙], 𝐻 = 𝑈𝑤 + 𝑝𝑉𝑜, gdzie: 𝑈𝑤 – energia wewnętrzna, 𝑝 – ciśnienie, 𝑉𝑜 – 

objętość (𝛥𝐻 <  0 dla reakcji egzotermicznej, 𝛥𝐻 >  0 dla reakcji endotermiczna), 

𝑘𝑂 – czynnik przedwykładniczy charakterystyczny dla danej reakcji (czynnik częstości),  

𝐸 – energia aktywacji procesu relaksacyjnego [𝐽/𝑚𝑜𝑙], 

𝑅 – uniwersalna stała gazowa [𝐽/𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾], 

𝑤𝑟1, 𝑤𝑟2 – niedokładności w określeniu szybkości reakcji traktowane jako zakłócenia 

[𝑚𝑜𝑙/𝑚3/𝑠].  

W ujęciu ogólnym sterowanie i obserwacja stężenia reaktorów zbiornikowych z reakcjami 

egzotermicznymi jest trudnym zadaniem ze względu na złożone zjawiska interakcyjne, nieliniowość 

i niestabilną dynamikę. W praktyce dąży się do otrzymania dokładnych rezultatów minimalizując 

koszty realizacji.  

Przyjęcie w pracy dwóch odmiennych pod względem dynamiki sygnałów obiektów, 

opisanych nieliniowymi równaniami różniczkowymi zwyczajnymi, miało na celu wykazanie 

uniwersalności zaproponowanych algorytmów. 

  



2.3. Algorytmy adaptacyjne dla systemów monitorowania online 

Jedną z najważniejszych części pracy jest opracowanie wielu autorskich adaptacyjnych 

algorytmów modyfikujących wartość wzmocnienia w równaniu filtracji. Główną ideą funkcjonowania 

proponowanych algorytmów jest generowanie online wszystkich sygnałów obiektu, również tych dla 

których nie dokonuje się pomiarów. W tym celu wykorzystuje się sygnał błędu adaptacji 𝜀(𝑡𝑖) 

wyznaczany zgodnie z zależnością:  

gdzie:    𝑦(𝑡𝑖) - aktualny pomiar, 

 𝑪 - to macierz pomiarowa, 

𝑥(𝑡𝑖) - wektor estymaty sygnałów obiektu.   

Równanie filtracji w algorytmach przyjmuje postać: 

 𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡𝑖) = 𝑨𝑥(𝑡𝑖) + 𝐾(𝑡𝑖)𝜀(𝑡𝑖) (2.5) 

gdzie:   𝑨 – macierz współczynników opisujących dynamiką naturalnego procesu obiektu,  

𝐾 – adaptacyjnie wyznaczane wartości współczynnika wzmocnienia. 

  Ponadto przyjęto, że wartość wzmocnienia 𝐾(𝑡𝑖) korygowana będzie metodą przyrostową 

w każdym kroku pomiarowym korektami wzmocnienia Δ𝐾 zgodnie z regułą określoną wyrażeniem: 

 
𝐾𝑖+1 = 𝐾𝑖 + Δ𝐾 (2.6) 

przy uwzględnieniu aktualnej i poprzedniej wartości błędu adaptacji. 

W dysertacji zaproponowano pięć różnych podejść do rozwiązania tego zagadnienia stosując 

następujące algorytmy: 1 – strefowy (AS), 2 – proporcjonalny (AP), 3 – proporcjonalno-różniczkowy 

(APR), a także dwa o dowolnie zadawanych własnościach dynamicznych z mechanizmem 

zatrzaskowym 4 – (APWD) i 5 – (APRWD). 

1. Algorytm strefowy (AS) dokonuje modyfikacji wartości wzmocnienia na bazie ustalonych 

korekt wzmocnień ∆𝐾 w zależności od wartości aktualnego błędu adaptacji 𝜀(𝑡) i zakresu błędów 

𝑍𝐵 danej strefy według zależności:  

 
𝐾𝑖+1 = 𝐾𝑖 + ∆𝐾𝑗 (2.7) 

gdzie: ∆𝐾𝑗 – korekta współczynnika wzmocnienia dla j-tej strefy. 

Formalny zapis zależności korekty ∆𝐾 od błędu estymacji dla N zakresów błędów 𝜀(𝑡) przyjmuje 

postać: 

 

∆𝐾𝑗 =

{
 
 

 
 
0            𝑑𝑙𝑎         |𝜀(𝑡)| < 𝑍𝐵1            

 ∆𝐾1        𝑑𝑙𝑎        𝑍𝐵1 < |𝜀(𝑡)| < 𝑍𝐵2  
…                               …                        
∆𝐾𝑁−1   𝑑𝑙𝑎  𝑍𝐵𝑁−1 < |𝜀(𝑡)| < 𝑍𝐵𝑁
∆𝐾𝑁       𝑑𝑙𝑎            |𝜀(𝑡)| > 𝑍𝐵𝑁         

 (2.8) 

Schemat blokowy adaptacyjnego algorytmu strefowego zaprezentowano na Rys. 2.1. 

 

 
𝜀(𝑡𝑖) = 𝑦(𝑡𝑖) − 𝑪𝑥(𝑡𝑖) (2.4) 



 
Rys. 2.1 Schemat blokowy algorytmu strefowego 

2. Algorytm proporcjonalny (AP) wyznacza korekty wzmocnienia, które są proporcjonalne do 

wartości błędu adaptacji oraz na podstawie tendencji jego zmian zgodnie z zależnością: 

 
∆𝐾𝑖 = 𝜉𝑖𝑘𝑝𝜀𝑖 (2.9) 

gdzie:  

𝑘𝑝 – wektor współczynników proporcjonalności korekty do błędu adaptacji,  

𝜉𝑖 – współczynnik adaptacyjny przyrostu wzmocnienia określony na podstawie bieżącego 

błędu adaptacji i jego dynamiki (𝜉𝑖(𝜀, 𝜀̇)) w i-tym kroku, generujący wartości: 1, –1 lub 0,(𝜀̇ – 

pochodna sygnału 𝜀).  

Współczynnik adaptacyjny poprzez swoją wartość wpływa na przyrosty korekt uzależniając je od 

błędu adaptacji i tendencji zmian jego wartości. Szczegółowy schemat modułu wyznaczania 

współczynnika 𝜉𝑖 przedstawiono w rozprawie doktorskiej na Rys. 4.4 na stronie 47.  

Ogólną ideę algorytmu AP przedstawia Rys. 2.2. 



 
Rys. 2.2 Schemat blokowy algorytmu proporcjonalnego  

3. Algorytm proporcjonalno-różniczkowy (APR), do wyznaczenia korekta wzmocnienia oprócz 

proporcjonalnego składnika 𝑘𝑝 będzie dodatkowo uwzględniał różniczkowy składnik zależny od 

pochodnej błędu adaptacji 

 

∆𝐾𝑖 = 𝜉𝑖 (𝑘𝑝𝜀𝑖 + 𝑇𝑑
𝑑𝜀𝑖
𝑑𝑡
) (2.10) 

gdzie: 𝑇𝑑 – wektor współczynników różniczkowej korekty wzmocnienia  
𝑑𝜀𝑖

𝑑𝑡
 – pochodna określająca tendencję zmian błędu adaptacji ≈

𝜀(𝑡)−𝜀(𝑡−𝜏)

𝜏
 

Na Rys. 2.3 zaprezentowano schemat blokowy tego algorytmu. 

 
Rys. 2.3 Schemat blokowy algorytmu proporcjonalno-różniczkowego 



4, 5. Algorytmy proporcjonalny i proporcjonalno-różniczkowy z mechanizmem zatrzaskowym 

o zadanych własnościach dynamicznych (APWD) i (APRWD) wyznaczają korektę 

wzmocnienia tak, aby w każdym kroku pomiarowym wartości własne systemu monitorującego 

znajdowały się w wymaganym obszarze określonym przez dwa parametry 𝛼 oraz 𝜂. Algorytmy te 

funkcjonują według zasad algorytmów AP oraz APR wyznaczania korekty wzmocnienia 

i dodatkowo rozszerzone zostały o mechanizm zatrzaskowy pozwalający utrzymywać wartości 

własne w określonym obszarze (zob. Rys. 2.4).  

 
Rys. 2.4 Obszar wymaganego położenia wartości własnych 

Na Rys. 2.5 zaprezentowano schematy blokowe fragmentów algorytmów APWD i APRWD 

będących częściami mechanizmu zatrzaskowego zastosowanego w tych algorytmach. 

 

 
Rys. 2.5 Schematy blokowe mechanizmu zatrzaskowego algorytmów o zadanych własnościach dynamicznych 



Schemat blokowy algorytmów APWD i APRWD przedstawiono na Rys. 2.6 

 

Rys. 2.6 Schemat blokowy algorytmów APWD oraz APRWD 

W pracy doktorskiej zaprezentowano także problematykę określania złożoności obliczeniowej 

algorytmów. Dokonano oszacowania złożoności obliczeniowej algorytmu filtru Kalmana, do którego 

porównywane są wyniki uzyskane autorskimi algorytmami oraz metody Rungego-Kutty 4-tego rzędu 

użytej do rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych opisujących obiekty. Przeanalizowano 

zaprojektowane algorytmy pod kątem poszczególnych operacji mających wpływ na ich złożoność, 



oraz dokonano jej oszacowania. Wyniki oszacowań wykazały, że algorytm strefowy, proporcjonalny 

i proporcjonalno-różniczkowy charakteryzują się złożonością rzędu Ο(𝑛2), natomiast algorytmy 

o zadanych własnościach dynamicznych APWD i APRWD wykazują złożoność porównywalną ze 

złożonością algorytmu filtru Kalmana rzędu Ο(𝑛3).  

2.4. Badania symulacyjne systemu monitorującego 

Zaproponowane algorytmy mogą stanowić kompleksowy system monitoringu obiektu 

wykorzystując tylko łatwe w realizacji pomiary online. W pracy zaprezentowano metodologię 

prowadzenia badań symulacyjnych, gdzie wyróżniono parametry poszczególnych algorytmów mające 

istotny wpływ na jakość generowanych sygnałów. Ponadto zaprezentowano wybrane wyniki 

eksperymentów symulacyjnych przeprowadzonych w środowisku MATLAB.  

Badania symulacyjne systemów monitorowania przeprowadzono dla dwóch obiektów, dla 

których generowane były zarówno mierzone jak i niemierzone sygnały. Najważniejsze jednak było 

uzyskanie niemierzonych sygnałów jak najbardziej zbliżonych do stanu obiektu. W przypadku 

hipotetycznej rzeki niemierzony sygnał biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT), odtwarzany 

był na podstawie pomiarów sygnału deficytu rozpuszczonego tlenu (RT). W praktyce wyznaczenie 

sygnału BZT obarczone jest opóźnieniem wynikającym z potrzeby obsługi laboratoryjnej trwającej 5-

20 dni. Wyznaczenie sygnału BZT przy użyciu zaprojektowanych algorytmów adaptacyjnych na 

podstawie pomiarów RT umożliwia monitorowanie online stanu zanieczyszczeń w rzece. 

W przypadku przyjętego w badaniach nieizotermicznego adiabatycznego reaktora CSTR algorytmy na 

bieżąco w systemie monitorującym odtwarzają sygnał stężenia (bez konieczności obsługi 

laboratoryjnej) na podstawie pomiaru temperatury w reaktorze. 

W trakcie badań symulacyjnych testowano różne warianty oddziaływań na obiekt sygnałów 

wymuszających, w tym warunki początkowe i zakłócenia. Uzyskane wyniki wykazały, że cechą 

prezentowanych algorytmów jest ich duża uniwersalność i stabilność funkcjonowania pomimo braku 

informacji o charakterystykach statycznych zakłóceń. Są one w stanie poprawnie funkcjonować nawet 

przy zerowej wiedzy początkowej o wzmocnieniu filtru.  

Wybrane rezultaty badań dla algorytmu strefowego AS prezentuje Rys. 2.7 i Tab. 2.1. 

 
Rys. 2.7 Przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT obiektu (O), algorytmu strefowego (AS) i filtru Kalmana (KF) 
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Rys. 2.7 obejmuje przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT dla algorytmu AS, filtru Kalmana 

oraz obiektu. Przebiegi sygnałów wygenerowanych algorytmami podążają za sygnałami z obiektu, 

przy czym różnica pomiędzy estymatą RT, a obiektem jest znacznie mniejsza niż dla zmiennej stanu 

BZT co wynika z faktu, iż dokonuje się pomiarów zmiennej RT. 

W prezentowanych w pracy badaniach do oceny jakości procesu estymacji wykorzystano dwa 

wskaźniki tj. pierwiastek błędu średniokwadratowego (ang. Root Mean Squared Error - RMSE)  

i średni absolutny błąd procentowy (ang. Mean Absolute Percentage Error - MAPE). Przyjęcie dwóch 

różnych wskaźników ma na celu dokładniejsze scharakteryzowanie jakości wygenerowanych 

sygnałów. 

Tab. 2.1 Wskaźniki jakości RMSE i MAPE algorytmu strefowego i filtru Kalmana 

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

algorytm strefowy 13.7486 1.2865 17.3391 7.3583 

filtr Kalmana 16.7429 1.318 23.7164 8.3552 

Parametry: alg. strefowy: 𝑍𝐵 =  0.3, ∆𝐾 =  [0.9;−0.3],  

filtr Kalmana: 𝐾𝐹  =  [−5.4257; 2.7942] (uśrednione w stanie ustalonym) 

𝑊 =  [3, −2;−2,1], 𝑉 = [0.1] 

 

Dla obu wskaźników jakości otrzymano niższe wartości dla algorytmu strefowego (AS), co 

oznacza lepszą jakość monitorowania w porównaniu do algorytmu filtru Kalmana (Tab. 2.1). Mniejsze 

różnice w przypadku sygnału RT wynikają z pomiarów tej współrzędnej.   

Wyniki badań dla algorytmu proporcjonalnego (AP) charakteryzują się podobnymi cechami 

jak dla algorytmu AS. W autoreferacie przedstawiono jedynie przebiegi czasowe wzmocnień 

wygenerowanych algorytmem AP (Rys. 2.8) oraz wskaźniki jakości dla wybranego przypadku 

wartości parametrów (Tab. 2.2). 

 

 

Rys. 2.8 Współczynniki wzmocnień algorytmu AP 
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Algorytm proporcjonalny lepiej niż algorytm filtru Kalmana reaguje na nagłe zmiany 

wymuszeń, a zwłaszcza w przypadku niemierzonej współrzędnej stanu. Algorytm ten wykazuje się 

również stabilnością co potwierdzają przebiegi czasowe wygenerowanych współczynników 

wzmocnienia zaprezentowane na Rys. 2.8.  

Tab. 2.2 Wskaźniki jakości sygnałów BZT i RT wygenerowanych algorytmem AP i filtrem Kalmana  

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

algorytm AP 11.0794 1.466 9.1002 5.9853 

filtr Kalmana 16.3823 1.3279 20.5425 7.1416 

Parametry: alg. AP: 𝑘𝑝 = [−0.5; 0.08]  

filtr Kalmana: 𝐾𝐹 = [−5.425; 2.8351] (uśrednione w stanie ustalonym) 

𝑊 = [3,−2;−2,1], 𝑉 = [0.1] 

 

Uwzględniając, jako przykładowe, rezultaty zawarte w Tab. 2.1 i Tab. 2.2 zawsze w badaniach 

otrzymywano lepszą jakość dla algorytmu AP w stosunku do algorytmu AS. 

W eksperymentach symulacyjnych algorytmu APR modyfikowano m.in. bezwzględne 

wartości składowych wektorów proporcjonalnej i różniczkowej korekty współczynników 

wzmocnienia (odpowiednio 𝑘𝑝 i  𝑇𝑑). Uzyskane przykładowe przebiegi czasowe dla tak przyjętych 

założeń zaprezentowano na Rys. 2.9.  

 

Rys. 2.9 Przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT algorytmu APR przy równoczesnym zwiększeniu lub 

zmniejszeniu parametrów 𝑘𝑝 i  𝑇𝑑 

Zmiany w czasie wartości współczynników wzmocnień dla prezentowanych przebiegów 

z Rys. 2.9 zaprezentowano na Rys. 2.10.  
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Rys. 2.10 Wartości wzmocnień algorytmu APR przy równoczesnych zwiększeniu lub zmniejszeniu parametrów 

𝑘𝑝 i  𝑇𝑑 

Badania symulacyjne algorytmów dotyczyły m.in. prawidłowości ich funkcjonowania przy 

różnych intensywnościach wymuszeń systemowych (W) i zakłóceń pomiarowych (V). W celu 

uogólnienia otrzymanych wyników dokonywano uśrednienia wartości uzyskiwanych z dziesięciu 

eksperymentów symulacyjnych dla każdego przypadku. Porównanie wartości wskaźników jakości 

monitorowania RMSE i MAPE dla niemierzonego sygnału BZT dotyczące algorytmu APR 

przedstawiono na Rys. 2.11. 

 

  
a) b) 

Rys. 2.11 Wskaźniki jakości RMSE oraz MAPE dla sygnału BZT wygenerowanego algorytmem APR przy 

różnych intensywnościach zakłóceń systemowych i pomiarowych 

Wartości wskaźników RMSE i MAPE uzyskane w wyniku eksperymentów symulacyjnych dla 

adaptacyjnego algorytmu APR zawsze były niższe niż w przypadku filtru Kalmana, niezależnie od 

zestawienia natężeń zakłóceń pomiarowych i wymuszeń systemowych. Ponadto wskaźnik MAPE 

wykazał, że przy wzroście wymuszeń systemowych dla algorytmu filtru Kalmana następowało 

pogorszenie jakości generowanych sygnałów większe niż w przypadku algorytmu APR. Wskaźnik 

RMSE dla generowanego niemierzonego sygnału we wszystkich przypadkach utrzymuje się na 
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jednakowym poziomie pomimo braku jakiejkolwiek wiedzy algorytmu na temat wartości zakłóceń 

pomiarowych i wymuszeń systemowych.  

W algorytmie APWD korekta wzmocnienia uwzględnia aktualne położenia wartości własnych 

systemu. Ich położenia dla obiektu i systemu monitorującego z filtrem Kalmana są stałe (po dwie 

wartości własne). Natomiast system z algorytmem AP i algorytmem APWD generuje wiele wartości 

własnych odpowiadających różnym wartościom wzmocnień. Wynika to z idei funkcjonowania 

prezentowanych w pracy algorytmów adaptacyjnych, w których w każdym kroku czasowym obliczana 

jest aktualna wartość wzmocnień 𝐾. W związku z tym system monitorujący zawsze generuje parę 

wartości własnych przy czym ich położenie będzie zależne od wyznaczonego wzmocnienia. Położenie 

wartości własnych dla wyżej opisanych sytuacji przedstawiono na Rys. 2.12. 

  
a) b) 

Rys. 2.12 Wartości własne obiektu, systemu monitorującego z filtrem Kalmana oraz algorytmami AP (a) 

i APWD (b) 

W przypadku algorytmu APRWD spośród licznych przeprowadzonych eksperymentów 

uzyskiwano zawsze poprawne rezultaty o podobnych cechach jak dla algorytmu APR. W autoreferacie  

dla algorytmu APRWD zaprezentowano tylko wartości wskaźników jakości uzyskiwanych przy 

różnych wartościach parametru 𝛼  (Tab. 2.3).  

Tab. 2.3 Wskaźniki jakości RMSE i MAPE algorytmu APRWD dla różnych wartości 𝛼 

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

𝛼 = 11𝑜  10.9815 1.3038 9.4321 5.4724 

𝛼 = 22𝑜  10.4472 1.2692 9.1839 5.2331 

𝛼 = 31𝑜  10.541 1.2728 9.4288 5.2792 

Parametry alg. APRWD:  𝑘𝑝 = [−0.8; 0.12], 𝑇𝑑 = [ 0.095;−0.01], 𝜂 = 1.4 

𝑊 = [3,−2;−2,1], 𝑉 = [0.1]  

 

Najlepszą jakość sygnałów wygenerowanych algorytmem APRWD uzyskano dla średniej 

wartości kąta 𝛼. Zbyt restrykcyjne lub małe wymagania dynamiki określane parametrem kątowym 

𝛼 pogarszają jakość generowanych sygnałów. We wszystkich badanych autorskich algorytmach 

otrzymano poprawne wyniki badań symulacyjnych, a ich jakość mierzona przyjętymi w pracy 

wskaźnikami jakości przewyższała rozwiązania filtru Kalmana.   

α 

η 
i=1…n 

i=0 
i=3…n 

i=1 i=2 



Zakres pracy obejmował także symulację monitoringu z algorytmami  AS, AP i APR dla 

reaktora z całkowitym wymieszaniem (CSTR). Wygenerowane algorytmami sygnały zachowują 

przebiegi zgodnie ze zmianami sygnału obiektu. Rys. 2.13 prezentuje przebiegi czasowe sygnałów 

stężeń w reaktorze wygenerowanych przez algorytmy AP i APR oraz z modelu matematycznego 

obiektu.  

 
Rys. 2.13 Przebiegi czasowe stężeń wygenerowanych algorytmami AP i APR w reaktorze CSTR 

Dla obiektu CSTR zaproponowane algorytmy adaptacyjne w czasie funkcjonowania generują 

wartości bardzo zbliżone do wartości uzyskanych z modelu obiektu i poprawnie reagują na 

wymuszony skok wartości stężenia. Takie zachowanie algorytmów świadczy o ich stabilności 

i poprawności działania. 

Jakość generowanych sygnałów dla różnych intensywności zakłóceń, określoną przyjętymi 

w pracy kryteriami zestawiono w Tab. 2.4. 

Tab. 2.4 Wartości wskaźników RMSE i MAPE sygnałów generowanych algorytmami AP i APR dla reaktora 

Wskaźnik 

jakości 
RMSE MAPE 

Sygnał ca ca
* Tr Tr

* ca ca
* Tr Tr

* 

alg. AP  0.01174 0.05027 0.02650 0.112605 1.1475 4.74273 0.00709 0.02964 

alg. APR 0.01273 0.04550 0.02727 0.0877564 1.2275 4.30215 0.00731 0.02353 

Parametry alg. AP: 𝑘𝑝 = [0.7; 0.9],  alg. APR: 𝑘𝑝 = [0.925; 1.185]; 𝑇𝑑 = [−0.07;−0.09]; 

    𝑤𝑟1 = 2 ∙ 10
−5; 𝑤𝑟2 = 2 ∙ 10

−4; 𝑣𝑝 = 0.002; 

* (𝑤𝑟1 = 2 ∙ 10
−4; 𝑤𝑟2 = 2 ∙ 10

−3; 𝑣𝑝 = 0.02); 

 

Bardzo małe wartości wskaźników wnoszą informację o bardzo dobrej jakości monitorowania 

sygnałów tymi algorytmami za wyjątkiem wskaźnika MAPE dla stężenia 𝑐𝑎. Większe wartości 

wskaźników MAPE dla 𝑐𝑎 wynikają z uwarunkowań rozwiązywanego zagadnienia tj. mierzy się tylko 

sygnał temperatury 𝑇𝑟. Małe wartości wskaźników RMSE w Tab. 2.4 dla 𝑐𝑎 w stosunku do 𝑇𝑟 są 

rezultatem znacznie mniejszych wartości bezwzględnych 𝑐𝑎. Ponadto zwiększenie intensywności 
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zakłóceń obiektowych i pomiarowych pogarsza jakość generowanych sygnałów co występuje dla 

przypadków sygnałów oznaczonych (*). 

3. Oryginalne wyniki rozprawy 

Głównym celem pracy było zaprojektowanie, implementacja i przeprowadzenie badań dla 

adaptacyjnych algorytmów estymujących sygnały w systemie monitorowania online obiektów 

opisanych nieliniowymi równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. Ponadto algorytmy te, powinny 

charakteryzować się złożonością obliczeniową mniejszą niż Ο(𝑛3) i wyższą dokładnością niż 

klasyczne podejścia np. filtr Kalmana. 

Szczegółowymi oryginalnymi wynikami pracy są: 

 zaprojektowanie algorytmów adaptacyjnych, które: 

 można stosować dla obiektów nie tylko liniowych, ale także opisanych nieliniowymi 

równaniami różniczkowymi zwyczajnymi, 

 charakteryzują się mniejszą złożonością obliczeniową i wyższą dokładnością niż filtr 

Kalmana,  

 cechuje brak wymagań odnośnie znajomości charakterystyk statycznych zakłóceń 

systemowych i pomiarowych oraz warunków początkowych,  

 mogą być elementami składowymi tzw. Soft sensorów wykorzystywanych 

w kompleksowych systemach monitorowania online, 

 korygują wzmocnienia w równaniu filtru metodą przyrostową jak w sieciach 

neuronowych, na podstawie sprecyzowanego w tym celu, mierzalnego sygnału błędu 

adaptacji, 

 opracowanie metody na uzyskanie żądanych własności dynamicznych systemu monitorującego 

przy złożoności obliczeniowej nie większej niż dla filtru Kalmana, 

 określenie złożoności obliczeniowej zaprojektowanych algorytmów, 

 implementacja w środowisku MATLAB autorskich algorytmów, algorytmu filtru Kalmana oraz 

symulacja obiektów przyjętych w badaniach, 

 przetestowanie i weryfikacja poprawności funkcjonowania zaprojektowanych nowych 

algorytmów dla potrzeb symulacji systemu monitorowania online, 

 ocena jakości sygnałów wygenerowanych algorytmami przy użyciu standardowych wskaźników 

jakości RMSE i MAPE,  

 zastosowanie wszystkich autorskich algorytmów w systemach monitorowania rozważanych 

obiektów z lepszymi rezultatami w porównaniu do filtru Kalmana.  

W pracy przedstawiono także oryginalne podejście w modelowaniu matematycznym obiektu 

polegające na transformacji opisanej równaniami różniczkowymi cząstkowymi typu hiperbolicznego 

zanieczyszczonej biochemicznie rzeki na zbiór równań różniczkowych zwyczajnych z zachowaniem 

jednakowej dokładności opisu zjawisk. 

Algorytm strefowy oraz algorytm proporcjonalny wyznaczania korekty wzmocnienia, zostały 

wcześniej opublikowane przez autora w recenzowanych publikacjach. Pozostałe są prezentowane w 

pracy po raz pierwszy.  

4. Podsumowanie 

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji pracy pozwalają stwierdzić, że zaprezentowane 

algorytmy adaptacyjne, można zastosować jako elementy składowe w kompleksowych systemach 

monitorowania obiektów online. Przyjęte w pracy założenia odnośnie sposobu funkcjonowania 



prezentowanych algorytmów zostały zrealizowane. Ponadto, uzyskano rozwiązania charakteryzujące 

się dużą uniwersalnością i stabilnością działania przy braku znajomości charakterystyk statycznych 

zakłóceń. Zaprezentowane w pracy zagadnienia związane z modelami matematycznymi obiektów 

oprócz szczegółowego opisu i prezentacji wyprowadzonych wzorów uzupełnione zostały licznymi 

rysunkami. Algorytmy przedstawiono w postaci schematów blokowych i szczegółowego opisu 

mechanizmów ich działania. Wyniki eksperymentów symulacyjnych zaprezentowano w postaci 

czytelnych kolorowych przebiegów czasowych z odpowiadającymi im zestawieniami uzyskiwanych 

wskaźników jakości, a w przypadku algorytmów o zadanych własnościach dynamicznych dodatkowo 

zaprezentowano rozkłady wartości własnych systemu monitorującego.  
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