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1 Wstęp 

1.1 Wprowadzenie 

Na obecnym etapie rozwoju człowieka bardzo trudno sobie wyobrazić jego 

funkcjonowanie bez nowoczesnych technologii. Wszelkiego rodzaju otaczające nas urządzenia 

wyposażone są w procesory wykonujące zaprojektowane przez ludzi algorytmy. Z ogólnie 

przyjętej definicji algorytmu wynika, że jest to formalna, precyzyjna, jednoznaczna, 

wykonywalna mechanicznie sekwencja elementarnych instrukcji, zwykle przeznaczona do 

osiągnięcia określonego celu [1].  Tak więc, algorytmy opracowywane są po to, aby ułatwić 

i uporządkować nam codzienne życie. Samo pojawienie się słowa algorytm ma długą historię, 

która sięga IX wieku i pochodzi od zniekształcenia nazwiska perskiego astronoma i matematyka 

Muhammada ibn Musa al-Chuwarziniego. Wszystko zaczęło się od algorytmów 

arytmetycznych, a obecnie zmierza w kierunku sztucznej inteligencji i biologii molekularnej. 

Algorytmy wpisały się w życie codzienne, jednak stanowią one również dziedzinę ludzkich 

dociekań, wiedzy i badań akademickich, którą nazwano algorytmiką. Z kolei algorytmika 

stanowi dział informatyki, która jest nauką przyszłości leżącą u podstaw każdego aspektu 

biznesu i technologii, a także większej części naszego codziennego życia. Ponadto odegra ona 

kluczową rolę w nauce XXI wieku, w której dominować będzie biologia i biochemia, podobnie 

jak matematyka w naukach fizycznych XX wieku. Algorytmika jest jednak czymś więcej niż 

tylko działem informatyki. Jest ona jej sednem i można rzec, że jest ona istotna w większości 

nauk.  Jej natura sprawia, że jest ona szczególnie przydatna w tych dyscyplinach, w których 

korzysta się z komputerów, a dyscypliny te zaczynają szybko dominować w funkcjonowaniu 

człowieka [2].   

Problematyka badań przedstawiona w niniejszej rozprawie doktorskiej dotyczy 

zaprojektowania oraz implementacji algorytmów adaptacyjnych, które estymują sygnały 

obiektów opisanych nieliniowymi równaniami różniczkowymi zwyczajnymi na podstawie 

pomiarów dokonywanych w trybie online. Algorytmy stanowiące istotę problematyki 

prezentowanych w pracy badań  można zastosować w kompleksowym systemie monitorowania  

funkcjonującym jako system czasu rzeczywistego, generującym informacje dla potrzeb nadzoru, 

diagnostyki czy sterowania. Rozważana problematyka dotyczy obiektów istotnych z punktu 

widzenia ochrony środowiska jak i innowacyjnych zastosowań w procesach produkcyjnych. 

Tymi obiektami są między innymi zanieczyszczona biochemicznie rzeka oraz procesy 

wytwórcze realizowane w reaktorze chemicznym z ciągłym mieszaniem (ang.  Continuous 

Stirred-Tank Reactor – CSTR). 
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Problematyka ekologii jest na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa bardzo istotnym 

elementem gwarantującym harmonijny i prawidłowy kierunek działalności ludzkiej. 

Ignorowanie zagadnień ekologicznych jest obecnie niedopuszczalne zwłaszcza w kontekście 

globalnego deficytu wodnego na świecie. Egzystencja człowieka w środowisku naturalnym 

wymaga jego ciągłej obserwacji i nieniszczącego (zrównoważonego) gospodarowania, a także 

oddziaływania w postaci sterowania zapewniającego minimalizację zanieczyszczenia.  

Potwierdzeniem potrzeby budowania takiego systemu była sytuacja związana z awarią 

oczyszczalni Czajka w Warszawie (28 sierpnia 2019 r.). Na wyniki badań niektórych 

parametrów zanieczyszczenia rzeki Wisły poniżej miejsca awarii społeczność oczekiwała kilka 

dni. Jednym z takich parametrów jest wskaźnik jakości wody BZT (biochemiczne 

zapotrzebowanie tlenu), który wymaga obsługi laboratoryjnej trwającej 5 – 20 dni. 

Natychmiastowe wyniki pomiarów i stanu zanieczyszczenia możliwe są do uzyskania 

w systemach monitorujących. Systemy te, podobne do proponowanych w rozprawie 

doktorskiej, mogą stanowić zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się skutków katastrof 

ekologicznych, a także pomagać w podejmowaniu szybkich decyzji minimalizujących skutki 

zanieczyszczenia środowiska. Budowa takich systemów monitorujących nawet dla potrzeb 

szybkiego generowania komunikatów informacyjnych różnego rodzaju jest użytecznym 

rozwiązaniem. O podobnej sytuacji związanej z zanieczyszczeniem w dolinie Baryczy 

informowały media na początku lipca 2020 r.  

Problematyka monitoringu online dla zanieczyszczonych rzek na świecie jest 

rozwiązywana w rozmaity sposób. Miedzy innymi w [3] autorzy proponują zastosowanie 

mobilnych stacji pomiarowych w celu monitorowania różnych parametrów zanieczyszczeń 

rzeki w czasie rzeczywistym. Autorzy zapewniają, iż podejście to pozwala na identyfikację 

różnych sytuacji zanieczyszczenia małych i średnich rzek. Inne podejście w rozległych 

środowiskach wodnych proponują autorzy w  [4]. Wykorzystali oni adaptacyjny algorytm 

próbkowania w celu poprawy wydajności energetycznej automatycznego systemu 

monitorowania przy jednoczesnym zapewnieniu dokładności próbkowanych danych. Do jego 

testowania użyto danych rozpuszczonego tlenu (RT) i mętności wody. Systemy monitorowania 

w czasie rzeczywistym jakości wody przy pomocy czujników chemicznych omawiano w [5]. 

Autorzy podkreślają, iż najlepsze rezultaty otrzymuje się w przypadku systemów opartych na 

wykrywaniu chemicznym lub ich połączeniu z innymi metodami. Twierdzą oni, że dokładność 

monitorowania niektórych zanieczyszczeń wody w systemach monitorowania czasu 

rzeczywistego jest najlepsza z zastosowaniem polimerów z nadrukiem molekularnym. 

Dość często w systemach monitorowania czasu rzeczywistego występuje brak 

możliwości pomiarowej sygnałów online. Dla rzeki takim sygnałem jest wskaźnik 

biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT), dla wyznaczenia którego stosuje się różne 
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podejścia. Autorzy w [6] proponują metodę opartą na biosensorach i przeliczeniach 

korelacyjnych w celu uzyskania reprezentacyjnej informacji o tym wskaźniku. Alternatywnym 

rozwiązaniem jest proponowane w niniejszej pracy doktorskiej podejście z zastosowaniem 

adaptacyjnych algorytmów monitorowania obiektów, częściowo opublikowane w [7]. Oprócz 

trudności związanych z estymacją BZT dla rzeki występuje jeszcze wpływ nagłych anomalii 

pogodowych, które mogą implikować różne źródła zanieczyszczeń trudne do identyfikacji. 

Zwykle mają one negatywne oddziaływanie na ekosystemy wodne. Do rozwiązania zagadnień 

związanych z monitorowaniem takich obiektów – systemów ekologicznych stosuje się metody 

uczenia maszynowego, szeregi czasowe, modele statystyczne, a także  systemy wspomagania 

decyzji środowiskowych, aby zarządzanie gospodarką wodną było bardziej obiektywne, 

niezawodne i efektywne [8]. Systemy monitorowania mogą być również ukierunkowane na 

zaspokojenie potrzeb różnych użytkowników końcowych np. rolnictwa. W publikacji [9] 

autorzy przedstawili system oparty na systemie operacyjnym Android, który pomaga rolnikom 

uzyskać informacje na temat zanieczyszczenia wód rzecznych, niezależnie od tego gdzie się 

znajdują. 

Podobne znaczenie jak ekologia w rozwoju społeczeństwa na świecie mają procesy 

wytwórcze stymulowane w znacznym stopniu poprzez zastosowania procesów chemicznych. Te 

zaś wymagają obsługi w postaci monitorowania czy sterowania, przy dążeniu do tego, aby były 

one realizowane za pomocą systemów informatycznych czasu rzeczywistego. Przykładem 

sterowania procesami chemicznym online może być przedstawiony w [10] system sterowania 

procesami biogazowni. Wykorzystano tam system monitorowania online lotnych kwasów 

tłuszczowych, do automatycznego sterowania procesami w  komorze fermentacyjnej CSTR na 

podstawie pomiarów stężenia propionianu.  Do kontroli stężenia w reaktorze CSTR autorzy 

w [11] wykorzystali rozszerzony filtr Kalmana (ang. Extended Kalman Filter – EKF)  ze 

względu na możliwość jego zastosowania do rozwiązywania nieliniowych problemów 

dynamicznych. Przeprowadzono tam estymację stężenia w CSTR w celu zoptymalizowania 

jakości uzyskiwanego produktu.  

Bardzo duże znaczenie w systemach monitorowania i kontroli procesów chemicznych 

ma dokładny pomiar online zmiennych jakościowych na co zwrócono uwagę w [12]. Jako 

alternatywę dla czujników fizycznych, których pomiary były utrudnione ze względu na duże 

opóźnienia czasowe zaproponowano tam użycie tzw. soft sensora w systemie monitorowania 

przemysłowej kolumny destylacyjnej. Został on oparty na regresji ważonej lokalnie, szacując 

powierzchnię regresji za pomocą wygładzania wielowymiarowego. Innym podejściem do 

monitorowania procesów chemicznych są metody optyczne, które w bezinwazyjny sposób 

pozwalają na otrzymanie nieopóźnionych i dodatkowo selektywnych informacji o zachodzącym 
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procesie. W artykule [13] autorzy monitorują i sterują procesem spalania paliw stałych na 

podstawie obserwacji emitowanego przez płomień promieniowania. 

Istotnym zagadnieniem w odtwarzaniu sygnałów w celach monitorowania czy 

sterowania jest problematyka estymacji. Stanowi ona także ważną kwestię związaną z procesem 

przetwarzania sygnałów.  Najogólniej określając, estymacja polega na odtworzeniu użytecznego 

sygnału na podstawie innego sygnału obarczonego niepożądanym zakłóceniem. Problem polega 

na tym, żeby proces przeprowadzić w taki sposób, aby nie utracić jakości sygnału 

zawierającego istotne informacje, czyli wydzielić z mieszaniny sygnałów tylko sygnały 

pożądane. Niestety zastosowanie bezpośredniej eliminacji zakłóceń może spowodować 

usunięcie części sygnału użytkowego, dlatego stosuje się filtry optymalne, wykorzystujące 

statystyczne właściwości sygnałów. Jednym z takich filtrów jest filtr Kalmana (KF), który na 

podstawie pomiarów wyjścia układu w sposób rekurencyjny wyznacza minimalno-wariancyjną 

estymatę wektora stanu modelu liniowego układu dynamicznego [14]. Jednocześnie należy 

przyjąć założenie, że pomiar oraz sygnały oddziałujące na proces przetwarzania wewnątrz 

układu obarczone są błędami o rozkładzie gaussowskim. Należy zwrócić uwagę na to, że 

podejście Kalmana wymusza założenia co do liniowości obiektu oraz określonej specyfiki 

zakłóceń, a te ograniczenia sprawiają, że uzyskuje się optymalne rozwiązanie, ale dla sytuacji 

zbyt wyidealizowanych w stosunku do rzeczywistości. Wymagania odnoszące się do liniowości 

oraz charakteru zakłóceń stanowią poważne ograniczenia dla filtru Kalmana, ponieważ 

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

Proponowane w pracy adaptacyjne algorytmy nie wymagają znajomości charakterystyk 

zakłóceń oraz nie są ograniczone zastosowaniem tylko do obiektów o liniowej zależności. 

Adaptacyjność zaprojektowanych algorytmów polega na modyfikacji sposobu wyznaczania 

współczynnika wzmocnienia w wykorzystanym do generowania sygnałów obiektu równaniu 

takim jak równanie filtru Kalmana. Współczynnik wzmocnienia w proponowanym podejściu 

jest wyznaczany metodą przyrostową podobnie jak obliczane są wagi w procesie uczenia sieci 

neuronowych. Podejście takie pozwala na uniknięcie występujących w filtrze Kalmana 

niedogodności związanych z koniecznością znajomości charakterystyk statycznych  wymuszeń 

i ograniczeń związanych z liniowością obiektu. Dokładne wyznaczenie charakterystyk 

statycznych zakłóceń jest zadaniem bardzo trudnym, a w przypadku udziału zmiennych 

losowych takich jak pogoda staje się wręcz niemożliwe. Aktualnie, poszukuje się dobrze 

funkcjonujących rozwiązań systemów monitorujących w czasie rzeczywistym jednakże zbyt 

wygórowane wymagania związane są zwykle ze wzrostem złożoności obliczeń komputerowych 

takich rozwiązań co powoduje, że mogą one być zbyt kosztowne. 

W literaturze prezentowane są rozwiązania dążące do wyeliminowania ograniczeń 

stosowania filtru Kalmana, a zarazem gwarantujące uzyskanie rozwiązań dla ogólniejszych 
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założeń. Pierwszą znaną i powszechnie stosowaną modyfikacją filtru Kalmana jest wspomniany 

już rozszerzony filtr Kalmana (EKF). Modyfikacja ta polega na aproksymacji nieliniowości 

dynamiki układu za pomocą szeregu Taylora, stosując model zlinearyzowany wokół ostatniego 

oszacowania stanu. Kluczową operacją wykonywaną w filtrze Kalmana jest propagacja losowej 

zmiennej Gaussa przez dynamikę systemu. Ograniczenie to też stanowiło uciążliwość, którą 

eliminowano np. Julier i Uhlman w [15] zastosowali deterministyczne podejście do 

próbkowania, co pozwala na uniknięcie błędów popełnionych przez EKF. Zaprezentowali oni 

modyfikację filtru Kalmana znaną jako bezśladowy (bezzapachowy) filtr Kalmana (ang. 

Unscented Kalman Filter – UKF). W tej modyfikacji rozkład stanu jest aproksymowany 

zmienną Gaussa i jest reprezentowany przez minimalny zestaw starannie wybranych próbek. 

Próbki te w pełni reprezentują średnią i kowariancję zmiennej losowej Gaussa do trzeciego 

rzędu (rozszerzony szereg Taylora) dla dowolnej nieliniowości. Należy zauważyć, że EKF 

osiąga dokładność tylko pierwszego rzędu. Innym alternatywnym wariantem nieliniowego filtra 

Kalmana jest filtr Kalmana z dzieloną różnicą (ang. Divided Difference Kalman Filter – 

DDKF), przedstawiony w [16,17]. Przewagą DDKF nad EKF jest to, że nie wymaga 

wyznaczania jakobińskich pochodnych nieliniowych równań dynamicznych i pomiarowych, ale 

wykorzystuje interpolację z wielomianem Stirlinga, natomiast przewagą nad UKF jest to, że nie 

używa on parametrów silnie determinujących dokładność oszacowania. Rozwiązaniem 

podobnym do DDKF jest filtr różnic centralnych Kalmana (ang. Central Difference Kalman 

Filter – CDKF), opublikowany przez Ito w [18]. Kolejną modyfikację filtru Kalmana 

przedstawiono w [19], umożliwia ona zastosowanie tego podejścia w układach liniowych 

z niegaussowskim szumem Levy'ego z nieskończoną wariancją. Ponieważ niegaussowski szum 

Levy'ego z nieskończoną wariancją występuje często, filtr Kalmana-Levy'ego zaproponowany 

w [20] wydaje się interesujący. Jego wadą jest jednak koszt obliczeniowy, który przekracza już 

wysoki koszt obliczeń filtru Kalmana. Rozszerzenie filtru Kalmana na szum Levy'ego zostało 

również zaproponowane przez Applebaum i Blackwood w [21]. Głównym efektem tego 

rozwiązania jest to, że składowe szumu obserwacyjnego, który ma nieskończoną wariancję, nie 

są uwzględniane w równaniach filtru. 

Algorytmy oparte na teorii filtru Kalmana od czasu pojawienia się artykułu Kalmana 

z 1960 r. [14] były z powodzeniem stosowane w wielu praktycznych problemach, na początku 

zwłaszcza w zastosowaniach lotniczych i kosmicznych. Wraz ze wzrostem liczby aplikacji 

odkryto jednak pewne pułapki filtru Kalmana, dotyczące wiarygodności algorytmu 

numerycznego lub niedokładnego modelowania rozważanego systemu [22]. Przedstawiono 

tamże kilka modyfikacji podejścia Kalmana, których celem było unikniecie problemów 

numerycznych. Wraz ze wzrostem zastosowań filtrów Kalmana w różnych dziedzinach m.in.  

systemach nawigacji [23], w robotyce [24,25], w systemach autopilota [26] i innych, pojawiła 
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się potrzeba szacowania ich złożoności obliczeniowej. Potrzeba ta wynikała z zastosowań 

filtrów w rozwiązaniach posiadających ograniczenia sprzętowe. Zaproponowany w [27] 

algorytm numeryczny oparty na rozszerzonym zbiorze punktów sigma zwany rozszerzonym 

filtrem Kalmana drugiego rzędu (EKF2) charakteryzowała złożoność rzędu Ο(𝑛4). 

W pracy [28] przedstawiono kilka metod implementacji zespołowego filtru Kalmana (ang. 

Ensemble Kalman Filter – EnKF), jednakże ich złożoność nie jest mniejsza niż Ο(𝑛3). W [29] 

autorzy zaprezentowali złożoności obliczeniowe trzech najczęściej stosowanych algorytmów 

implementowanych w dziedzinach takich jak analiza sygnałów, sterowanie lotami kosmicznymi 

czy robotyka. Złożoność opisanych tam podejść: filtru Kalmana i rozszerzonego filtru Kalmana 

w ogólności charakteryzuje złożoność Ο(𝑛3), natomiast złożoność filtru cząsteczkowego 

posiada asymptotyczną złożoność Ο(𝑀𝑛), która wynika z liczby cząstek (potrzebnych do 

odpowiedniego przybliżenia rozkładu)  rosnących wykładniczo wraz z rozmiarem przestrzeni 

stanów. Dążenie do zmniejszania złożoności algorytmów wynikało z ich wymagań związanych 

z implementacjami. To zaś wymuszało konieczność stosowania coraz to bardziej wydajnych 

systemów obliczeniowych [30]. 

Problematyka nakładów obliczeń w rozwiązaniach technicznych występuje bardzo 

często i zawsze dąży się do ich minimalizacji. Jednak dla tzw. systemów wielkich zagadnienie 

to jest szczególnie istotne. W takich sytuacjach zmniejszenie złożoności obliczeniowej jest 

pożądane i ma duże znaczenie. W literaturze naukowej zagadnienia te z uwzględnieniem filtru 

Kalmana były również rozwiązywane. W tym celu, między innymi wykorzystywano specyfikę 

struktury powiązań obiektowych uzyskując zmniejszenie nakładów obliczeniowych poprzez 

zastosowanie filtru kaskadowego [31]. Rozwiązanie to polegało na decentralizacji obliczeń 

w postaci rozwiązań równań Riccatiego i równań Lapunowa stosownie dla lokalnych 

podobiektów i ich powiązań. Uzyskano zatem zmniejszenie nakładów obliczeniowych poprzez 

sprowadzenie ich do wymiarowości poszczególnych podobiektów, a nie całego systemu 

o wielokrotnie większym rozmiarze. Nadal w takich podejściach występują tradycyjne 

ograniczenia co do założeń (dot. liniowości obiektów i rozkładu zakłóceń) dla  zastosowania 

filtru Kalmana. 

Zaprezentowane w niniejszej pracy podejście wykorzystuje adaptacyjność opierającą 

się na obserwacji błędu adaptacji, który sprecyzowany został specjalnie dla tych algorytmów, 

a wykorzystuje on mierzalny sygnał. Błąd ten stanowi różnicę pomiędzy dokonywanym 

pomiarem, a odpowiadającym mu sygnałem wygenerowanym przez algorytm. W odróżnieniu 

od filtru Kalmana nie przeprowadza się procesów optymalizacyjnych minimalizujących błędy 

oszacowań, jednak konstrukcja algorytmów powoduje osiąganie końcowych, małych błędów 

estymacji. Całkowita realizacja podejścia wykorzystującego bezpośrednie pomiary 
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i proponowane algorytmy może być stosowana w systemach monitorujących czasu 

rzeczywistego. 

1.2 Cel i teza pracy 

Na podstawie rozwiązań przedstawionych w literaturze oraz zdobytym doświadczeniu  

badawczym sformułowano następujący cel pracy: 

Celem pracy jest zaprojektowanie, implementacja i przeprowadzenie badań dla 

algorytmów adaptacyjnych estymujących sygnały w systemie czasu rzeczywistego 

monitorującym obiekty opisane nieliniowymi równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. 

Wykonując tak postawione zadanie zrealizowano cele cząstkowe: 

 dokonano interpretacji modeli matematycznych obiektów  opisanych nieliniowymi 

równaniami różniczkowymi zwyczajnymi, definiujących zanieczyszczoną 

biochemicznie rzekę oraz reaktor chemiczny z ciągłym mieszaniem, 

 zaprojektowano i dokonano implementacji adaptacyjnych algorytmów na potrzeby 

monitoringu online dla przyjętych obiektów, uzyskując również rozwiązania 

pozwalające uzyskać wymagany zakres własności dynamicznych przy porównywalnej 

złożoności do filtru Kalmana, 

 przeprowadzono badania symulacyjne z proponowanymi algorytmami i modelami 

matematycznymi obiektów wykorzystując odpowiednie metody numeryczne, 

w szczególności: 

 dokonano badań dla zmienności parametrów w algorytmach i różnych 

warunkach pracy algorytmów, 

 przy pomocy przyjętych wskaźników jakości dokonano porównania 

otrzymanych rezultatów, 

 zrealizowano zadanie określenia złożoności obliczeniowej implementacji 

algorytmów dla przeprowadzonych symulacji, 

 zrealizowano badania symulacyjne weryfikujące funkcjonowanie opracowanych 

algorytmów podczas monitorowania systemów pracujących w czasie rzeczywistym. 

Uwzględniając powyższe cele i zadania badawcze, w ramach niniejszej pracy wykazano 

prawdziwość następująco sformułowanej tezy: 

Można zastosować zaproponowane algorytmy adaptacyjne o złożoności 

obliczeniowej mniejszej niż 𝚶(𝒏𝟑)  i wyższej dokładności niż klasyczne podejścia np. filtr 

Kalmana do monitorowania w trybie online obiektów opisanych nieliniowymi równaniami 

różniczkowymi  zwyczajnymi.  
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Realizując zadania wynikające z celu pracy oraz udowadniając tak postawioną tezę 

przyjęto rozwiązania, które w ogólności można sformułować następująco:  

 Na podstawie zaproponowanych podejść można realizować rzeczywiste systemy 

monitorujące obiekty opisane nieliniowymi równaniami różniczkowymi. Niezwykle istotne 

jest to, że w obiektach takich może występować brak bezpośrednich pomiarów niektórych 

sygnałów, lub pomiary mogą wymagać obsługi laboratoryjnej.  

 Zaproponowane w pracy autorskie algorytmy pozwolą wykonać zadanie monitorowania 

procesów dynamicznych w sposób adaptacyjny bez konieczności korzystania z dużych 

nakładów obliczeniowych. Ponadto pozwolą one na uzyskanie poprawnej estymacji stanu 

obiektów funkcjonujących w warunkach z całkowitym brakiem informacji o sygnałach 

wymuszających, jakimi mogą być zakłócenia.  

 Jakość otrzymanych rezultatów określana przy pomocy przyjętych wskaźników jakości 

będzie nie gorsza niż metody z zastosowaniem filtru Kalmana. Dodatkowo projektowane 

algorytmy nie będą posiadały ograniczeń związanych z liniowością obiektu oraz 

znajomością charakterystyk zakłóceń.   

W dysertacji proponuje się wiele algorytmów adaptacyjnych, których konstrukcja 

wynika z odmiennych sposobów wyznaczania wartości wektora wzmocnienia filtru w każdym 

kroku pomiarowym. Algorytmy projektowano tak, aby charakteryzowały się brakiem 

ograniczeń dotyczących liniowości obiektu i wiedzy o statystykach sygnałów zakłócających. 

W wyniku tego uzyskano algorytmy adaptacyjne, gdyż reagują one zmianą wzmocnienia na 

aktualną wartość błędu adaptacji i tendencję jego zmian. Pierwszym prezentowanym, a zarazem 

najprostszym rozwiązaniem jest algorytm strefowy (AS), w którym wzmocnienie jest 

modyfikowane przyrostowo ustalonymi korektami wzmocnień zależnymi od przynależności 

aktualnego błędu adaptacji do wyznaczonej wcześniej strefy [32,33]. Kolejnym algorytmem jest 

algorytm proporcjonalnego wyznaczania korekty wzmocnienia (AP). Wielkość korekty 

wzmocnień w tym algorytmie określana jest proporcjonalnie do wartości obliczonego błędu 

adaptacji przy równoczesnym uwzględnieniu jego zmian w mechanizmie obliczania korekty [7]. 

W następnym algorytmie tj. proporcjonalno-różniczkowym (APR) oprócz proporcjonalnej 

części korekty występuje ponadto składnik korekty wzmocnienia zależny od pochodnej błędu 

adaptacji. Dwa kolejne algorytmy oparte zostały na koncepcji doboru wzmocnienia filtru tak 

aby wartości własne systemu monitorującego znajdowały się w żądanym przez projektanta 

algorytmu obszarze płaszczyzny zespolonej. Algorytmy te funkcjonują według zasady 

proporcjonalnej oraz proporcjonalno-różniczkowej korekty wzmocnienia. Zostały one 

rozszerzone o mechanizmy kontrolujące położenie wartości własnych w celu utrzymania 

założonych własności dynamicznych systemu monitorującego. W ten sposób powstały dwa 
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nowe algorytmy z mechanizmami zatrzaskowymi uniemożliwiającymi takie korekty 

wzmocnienia, które powodowałyby przesunięcie wartości własnych systemu poza obszar 

wymaganego ich położenia, czyli obszar o zadanych własnościach dynamicznych: 

proporcjonalny (APWD) oraz proporcjonalno-różniczkowy (APRWD).  

1.3 Struktura pracy 

Rozprawa składa się z 7 rozdziałów: 

Rozdział 1: 

Rozdział ten zawiera opis przedmiotu niniejszej rozprawy. Przedstawiona została 

aktualność problematyki oraz stan wiedzy dotyczący rozważanych zagadnień. Na podstawie 

przeglądu dostępnej literatury i najnowszych badań naukowych określone zostały problemy 

badawcze dotyczące projektowania i implementacji adaptacyjnych algorytmów generujących 

sygnały dla systemu monitorującego obiekty w czasie rzeczywistym. 

Zaprezentowano cel badań oraz motywację do ich podjęcia. Postawiona została również 

teza rozprawy, a rozdział zakończono przedstawieniem struktury rozprawy. 

Rozdział 2: 

W rozdziale scharakteryzowano zagadnienia modelowania matematycznego systemów 

dynamicznych ukierunkowanych na biochemicznie zanieczyszczoną rzekę oraz reaktor 

chemiczny z ciągłym mieszaniem, dla których prowadzono eksperymenty symulacyjne 

z wykorzystaniem zaprojektowanych algorytmów. Obiekty te opisano modelami 

matematycznymi wyrażonymi za pomocą nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych. 

W przypadku rzeki przedstawiono interpretację modelu matematycznego polegającą na 

uproszczeniu zapisu modelu obiektu opisanego równaniami różniczkowymi cząstkowymi 

stosując opis o równoważnej dokładności, ale przy pomocy zbioru nieliniowych równań 

różniczkowych zwyczajnych. W idei tej uwzględniono dostosowanie warunków początkowych 

wynikających z warunków granicznych. 

Dla przedstawionych modeli matematycznych obiektów dokonano również symulacji 

pomiarów online, tworząc zestawy danych do badań z zastosowaniem zaprojektowanych 

algorytmów adaptacyjnych. Ponadto zestawy te umożliwiają porównanie działania algorytmów 

dla identycznych warunków badań. 

Rozdział 3: 

W rozdziale zaprezentowano problematykę estymacji stanu jako jedną z metod 

pozwalających odtworzyć brakujące, niemierzalne online sygnały obiektu niezbędne 

w kompleksowym monitoringu pracy obiektów rzeczywistych. Omówiono podejścia będące 

modyfikacjami filtru Kalmana, przedstawiono ograniczenia występujące w tych rozwiązaniach 

oraz problemy związane z oszacowaniem charakterystyk statycznych sygnałów zakłócających. 
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Uwzględniono również opis algorytmu filtru Kalmana, w którym występuje konieczność 

wyznaczenia macierzy kowariancji błędu estymacji na podstawie nieliniowego równania 

Riccatiego, w celu określenia wzmocnienia w równaniu filtracji.  

W celu porównania uzyskiwanych wyników funkcjonowania algorytmów do ich oceny 

jakościowej przyjęto standardowe wskaźniki jakości monitorowania, które opisano w tym 

rozdziale. Uwzględniają one „wrażliwości” oceny ze względu na błędy bezwzględne 

i względne. 

Rozdział 4: 

Rozdział ten stanowi bardzo ważny wkład autora w rozważaniach prowadzonych 

w rozprawie doktorskiej. W całości został on poświęcony prezentacji i szczegółowemu opisowi 

zaprojektowanych na potrzeby niniejszej pracy adaptacyjnych algorytmów modyfikujących 

wartość wzmocnienia w równaniu filtracji. Na wstępie omówiono pozytywne aspekty 

adaptacyjności algorytmów, a następnie przedstawiono autorskie rozwiązania ukierunkowane 

na adaptacyjne algorytmy wyznaczania wartości wzmocnienia w równaniu filtracji. Główną 

ideą funkcjonowania proponowanych algorytmów jest obliczanie wartości wzmocnienia  

w sposób adaptacyjny. Uwzględniają one aktualne wartości odpowiednio zdefiniowanego błędu 

adaptacji, a proces obliczeniowy wartości wzmocnienia odbywa się metodą przyrostową 

podobnie jak ustalenie wag w sieciach neuronowych na etapie uczenia. 

W tym rozdziale zaprezentowano pięć różnych algorytmów, których konstrukcja 

wynika z odmienności wyznaczania wartości wektora wzmocnienia filtru. Pierwszym opisanym 

jest algorytm strefowy (AS), który jest dość intuicyjny, a korekta wartości wzmocnienia jest 

w nim realizowana na bazie wcześniej określonych stabelaryzowanych wartości korekt 

i błędów. Drugi algorytm proporcjonalny korekty wzmocnienia (AP) uwzględnia 

proporcjonalne do błędu zmiany korekt wzmocnienia. W kolejnym algorytmie korekta 

wzmocnienia wynika z dwóch składników tj. proporcjonalnego i różniczkowego 

reprezentującego tendencje zmian błędów. Stąd nazwa, algorytm proporcjonalno-

różniczkowy wyznaczania korekty wzmocnienia (APR). Następne dwa algorytmy 

o strukturze jak poprzednie (AP, APR) i o porównywalnej złożoności obliczeniowej jak filtr 

Kalmana, dodatkowo 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 pozwalająca na 

możliwość narzucania dynamiki systemu wydaje się być szczególnie ważna w procesie 

modelowania złożonych układów automatyki Przemysłu 4.0.  

Rozdział 5: 

Rozdział ten prezentuje oszacowania złożoności obliczeniowej zaprojektowanych 

algorytmów oraz klasycznego algorytmu filtru Kalmana. Na wstępie omówiono ogólnie 
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używane pojęcia złożoności dotyczące efektywności algorytmów oraz powszechnie stosowane 

notacje asymptotyczne służące do oszacowania ich złożoności. Następnie zaprezentowano 

wyznaczone oszacowania złożoności obliczeniowych algorytmu filtru Kalmana, metody 

Rungego-Kutty oraz zaprojektowanych algorytmów adaptacyjnych.  

Rozdział 6: 

W tym rozdziale zaprezentowano koncepcję systemu monitorującego czasu 

rzeczywistego wykorzystującego zaprojektowane algorytmy w celu odtworzenia niemierzonych 

sygnałów obiektu. Podejście to pozwala na bazie pomiarów realizowanych online na 

odtworzenie wszystkich sygnałów reprezentujących dany obiekt, zapewniając kompleksowy 

monitoring obiektu. 

Omówiono metodologię prowadzonych badań symulacyjnych, gdzie wyróżniono 

parametry poszczególnych algorytmów mające istotny wpływ na jakość generowanych 

sygnałów. Ponadto zaprezentowano podejście do realizacji badań dotyczących niedokładności 

identyfikacji parametrów obiektu i wpływ tak przyjętych parametrów na przebieg procesu 

monitorowania obiektów. 

Dalsza część rozdziału dotyczy analizy uzyskanych wyników badań symulacyjnych 

autorskich algorytmów zaimplementowanych w środowisku MATLAB, ich wzajemnych 

porównań oraz porównań z filtrem Kalmana. Badania obejmowały wiele przypadków 

monitoringu hipotetycznej biochemicznie zanieczyszczonej rzeki oraz reaktora chemicznego 

z ciągłym mieszaniem. W trakcie badań zmieniano wiele parametrów w algorytmach 

i obiektach. Na uwagę zasługuje uzyskanie zawsze pozytywnych rezultatów monitorowania 

nawet przy generowaniu zakłóceń systemowych i pomiarowych o różnych intensywnościach, 

pomimo braku informacji o nich w algorytmach. Przedstawione badania symulacyjne dla  

zanieczyszczonej biochemicznie rzeki są tylko wybranymi przypadkami spośród bardzo wielu 

przeprowadzonych eksperymentów.  

Końcową część rozdziału stanowią rezultaty monitoringu reaktora CSTR uzyskane przy 

użyciu zaprojektowanych algorytmów. Proponowane algorytmy adaptacyjne generowały 

również pozytywne rezultaty dla obiektu charakteryzującego się „silną” nieliniowością, 

poddawanemu oddziaływaniu różnych intensywności zakłóceń systemowych i pomiarowych.  

Rozdział 7: 

Rozdział ten 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.  
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2 Modele matematyczne obiektów badań  

Do rozważań nad algorytmami zaproponowanymi w niniejszej pracy przyjęto dwa 

obiekty, które opisywane są modelami matematycznymi wyrażonymi za pomocą nieliniowych 

równań różniczkowych zwyczajnych. Jednym z obiektów jest biochemicznie zanieczyszczona 

rzeka, natomiast drugi to adiabatyczny nieizotermiczny reaktor chemiczny z ciągłym 

mieszaniem. 

Zagadnienie modelowania procesów środowiska naturalnego można podzielić na dwie 

kategorie modeli: modele fizyczne (laboratoryjne) i modele matematyczne. Wśród modeli 

matematycznych można rozróżnić modele analityczne, które zostały oparte na dokładnych 

rozwiązaniach równań fizyki matematycznej oraz modele numeryczne wykorzystujące 

przybliżone rozwiązania. Implementacja komputerowa obu tych grup nazywana jest potocznie 

modelami komputerowymi. Modele te uwzględniają coraz więcej procesów zachodzących 

w środowisku, przez co stają się one coraz bardziej złożone. Do ich opisu stosuje się równania 

różniczkowe zwyczajne i cząstkowe przy małej ilości założeń upraszczających, sprawia to że 

duża złożoność modeli matematycznych uniemożliwia uzyskanie rozwiązania analitycznego. 

W szczególnych przypadkach uzyskanie rozwiązań jest możliwe, przy założeniu jednorodności 

rozważanego procesu np. dla stanu ustalonego [34].  

Opis matematyczny układu i obiektu można podzielić na grupy modeli o parametrach 

skupionych oraz modeli o parametrach rozłożonych [35]. Wynika to ze zmienności parametrów 

tam występujących. Pierwsza grupa modeli dotyczy rozważań z parametrami o wartościach 

stałych wyrażającymi się jako uśrednione parametry. Natomiast w modelach o parametrach 

rozłożonych występuje ich przestrzenna zmienność [36]. 

2.1 Biochemicznie zanieczyszczona rzeka 

Rzeki mają istotne znaczenie dla globalnego cyklu hydrologicznego stanowiąc 

zasadniczy element ekosystemu, jak również ważny element gospodarki i życia. Z tego powodu 

jakość wody w rzekach była i jest przedmiotem dużego zainteresowania. Od wielu lat jakość 

zasobów wodnych ulega pogorszeniu w skutek odprowadzania do nich coraz to większej ilości 

zanieczyszczeń. Stężenie zanieczyszczeń transportowanych przez rzeki podlega zmianom 

w czasie i przestrzeni w wyniku procesów biologicznych, chemicznych i fizycznych. Metodami 

określającymi te zmiany są modele matematyczne, które mogą być uzupełnieniem wyników 

bezpośrednich pomiarów lub mogą być przydatne w analizie i interpretacji oceny jakości wody. 

Problematyka rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w rzece ma istotne znaczenie dla 

monitorowania jakości wody. Jest to jednak bardzo złożony proces, który w momencie zrzutu 
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zanieczyszczeń powoduje generowanie procesów decydujących o ich rozprzestrzenianiu 

i transporcie. Wśród tych procesów mamy do czynienia z adwekcją, dyfuzją, adsorpcją, 

desorpcją, osiadaniem substancji zawieszonych, reakcjami chemicznymi i procesami 

biologicznymi [37]. 

Zanieczyszczenia wprowadzane do rzek zazwyczaj mają charakter pasywny 

i zachowawczy, co oznacza że nie wpływają na pole prędkości oraz nie zmieniają w czasie 

całkowitej masy zanieczyszczeń. Zazwyczaj są to substancje chemiczne niewchodzące 

w reakcje z wodą, a zarazem dobrze się z nią mieszające, stąd są one określane jako pasywne 

[38]. Z punktu widzenia opisu teoretycznego i modelowania rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w rzekach stwierdzenie o pasywnym charakterze zanieczyszczeń pozwala na 

rozdzielenie opisu dynamiki przepływu i transportu masy zanieczyszczeń [39]. Dla tak 

przyjętych założeń w rozważaniach nad rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w rzekach 

spośród  procesów decydujących o ich transporcie i rozprzestrzenianiu najistotniejszymi 

i branymi pod uwagę procesami są: adwekcja, dyfuzja i samooczyszczanie rzeki [40,41]. 

Miarą ilości zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie jest ich stężenie będące 

stosunkiem masy zanieczyszczeń do objętości wody, w której zostały one rozpuszczone: 

 

  
𝑐 =

𝑀𝑧
𝑉𝑤

 (2.1) 

gdzie:  c – stężenie zanieczyszczeń [𝑚𝑔/𝑙] 

 𝑀𝑧 – masa zanieczyszczeń [𝑚𝑔] 

 𝑉𝑤 – objętość wody [𝑙]. 

Transport zanieczyszczeń w wodzie można zatem zdefiniować poprzez strumień 𝛷, 

rozumiany jako masę zanieczyszczeń przepływającą w jednostce czasu przez jednostkę 

powierzchni prostopadłej do kierunku przepływu. W wyniku adwekcji, czyli transportu 

wywołanego poprzez ruch wody, zanieczyszczenia rozpuszczone w wodzie przemieszczają  się 

z prędkością wody. Strumień wywołany poprzez zjawisko adwekcji przyjmuje zatem postać:  

 

  
𝛷 = 𝑈𝑐 (2.2) 

gdzie: 𝛷 – adwekcyjny strumień masy, 

 𝑈 – prędkość strumienia. 

Proces przenoszenia zanieczyszczeń w kierunku zmniejszającego się stężenia, czyli 

dyfuzję wywołuje dyfuzyjny strumień masy, który jest proporcjonalny do gradientu stężenia. 

Dyfuzyjny strumień w kierunku 𝑧 opisuje równanie:  
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  𝛷𝑧 = −𝐷
𝜕𝑐

𝜕𝑧
 (2.3) 

w którym: 𝛷z – dyfuzyjny strumień masy, 

 
𝜕𝑐

𝜕𝑧
 – gradient stężenia, 

 𝐷 – współczynnik dyfuzji. 

Jest to równanie znane jako I prawo dyfuzji Ficka i opisuje ono dyfuzję molekularną 

będącą istotnym procesem transportu, gdy woda jest w spoczynku lub gdy przepływ jest 

laminarny, czyli gdy liczba Reynoldsa 𝑅𝑒 =
𝑣𝑙

𝜈
< 1100 (𝑣 – prędkość, 𝑙 – wymiar 

charakterystyczny zagadnienia, 𝜈 – współczynnik lepkości). Współczynnik dyfuzji 

molekularnej zależy od własności fizycznych roztworu, temperatury i jest zbliżony do wartości 

współczynnika lepkości dynamicznej wody 𝐷 ≈ 10−6𝑚−2𝑠−1. Dyfuzja w odróżnieniu od 

adwekcji jest procesem nieodwracalnym. 

Dla potrzeb badań symulacyjnych niniejszej pracy przyjęto model matematyczny 

reprezentujący jakość wody w rzece wyrażoną poprzez bilans stężenia tlenu opisywany dwoma 

wskaźnikami jakości wody tj. biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu (BZT) i rozpuszczonym 

tlenem (RT). Kinetyka zużycia rozpuszczonego tlenu wynikająca ze zrzutów odpadów 

o wysokim poziomie BZT została sformułowana w wielu modelach matematycznych do 

symulacji jakości wód powierzchniowych.  Większość z nich została oparta na badaniach 

prowadzonych przez Streetera i Phelpsa [42], według których rozkład substancji organicznych 

w wodzie przebiega zgodnie z równaniami różniczkowymi kinetyki reakcji fizykochemicznej 

pierwszego rzędu. 

Równanie różniczkowe opisujące wskaźnik BZT reprezentujący prędkość rozkładu 

substancji organicznych przez mikroorganizmy tlenowe przyjmuje postać: 

 

  

𝑑𝑥1
𝑑𝑡

= −𝑘1𝑥1(𝑡) + 𝑤1, 𝑥1(0) (2.4) 

gdzie: 𝑥1 – stężenie zanieczyszczeń organicznych wyrażone wielkością BZT, z warunkiem 

początkowym 𝑥1(0) [𝑚𝑔/𝑙], 

 𝑘1 – współczynnik szybkości reakcji BZT [1/𝑑𝑜𝑏𝑎], 

 𝑤1 – intensywność napływu zanieczyszczeń [𝑚𝑔/𝑙/𝑑𝑜𝑏𝑎], 

 𝑡 – czas [𝑠]. 

Zmiany RT określone są zależnością:  

 

  

𝑑𝑥2
𝑑𝑡

= −𝑘2𝑥1(𝑡) − 𝑘3𝑥2(𝑡) + 𝑤2, 𝑥2(0) (2.5) 
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w której: 𝑥2 – deficyt stężenia rozpuszczonego tlenu RT stanowiący różnicę 𝑥2 = 𝑥2𝑆 − 𝑥2𝑁 

pomiędzy stężeniem rozpuszczonego tlenu 𝑥2𝑆, a zawartością tlenu w wodzie 

w stanie nasycenia 𝑥2𝑁, z warunkiem początkowym 𝑥2(0) [𝑚𝑔/𝑙], 

 𝑘2 – współczynnik wpływu BZT na RT [1/𝑑𝑜𝑏𝑎], 

 𝑘3 – współczynnik szybkości zmian RT [1/𝑑𝑜𝑏𝑎],  

 𝑤2 – intensywność pobierania/dostarczania tlenu z/do wody [𝑚𝑔/𝑙/𝑑𝑜𝑏𝑎]. 

Współczynniki 𝑘1, 𝑘2 i 𝑘3 występujące w równaniach (2.4) i (2.5) opisują dynamiką 

naturalnego procesu samooczyszczania rzeki i zależą przede wszystkim od temperatury co 

sprawia, że nie są one wartościami stałymi, a zmieniają się w pewnych zakresach: 

𝑘1 = – 0.2204 ÷ – 0.3347,  

𝑘2 = – 0.1636 ÷ – 0.2049,  

𝑘3 = – 0.71 ÷ – 0.81. 

Zapisując powyższe współczynniki jako macierz współczynników procesu 

samooczyszczania 𝑨 = [
𝑘1 0
𝑘2 𝑘3

], możemy przekształcić równania (2.4) i (2.5) do postaci 

wektorowej: 

 

  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑨𝑥(𝑡) + 𝑩𝑤(𝑡), 𝑥(0) (2.6) 

gdzie:  𝑥 – wektor stanu 𝑥 = 𝑐𝑜𝑙[𝑥1, 𝑥2],  

 𝑨 – macierz współczynników 𝑘𝑖, i=1,2,3,  

 𝑩 – macierz interakcji sygnałów zakłócających, 

 𝑤 – wektor zakłóceń systemowych [𝑤1, 𝑤2]. 

Powyższe założenia powodują że równanie (2.6) jest nieliniowym równaniem różniczkowym 

zwyczajnym. 

Ogólny model matematyczny zanieczyszczonej biochemiczne rzeki biorący pod uwagę 

wspomniane zjawiska adwekcji, dyfuzji i samooczyszczania oraz wykorzystujący twierdzenie 

Gaussa-Ostrogradzkiego można zatem zapisać równaniem: 

 

  

𝜕𝑥

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣 𝑞 − 𝑨𝑥 + 𝛿 = 0 (2.7) 

gdzie:  𝑞 – strumień masy, 

 𝛿 – gęstość źródła wewnętrznego, określająca intensywność generowania lub zanikania 

przenoszonego czynnika, 

 𝑑𝑖𝑣 – operator dywergencji. 
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Przyjęty w tej formie ogólny model matematyczny opisujący transport adwekcyjno-

dyfuzyjny w czasie oraz uwzględniający proces samooczyszczania rzeki opisany zmianami 

stężeń BZT i RT w biochemicznie zanieczyszczonej rzece przedstawiono w postaci graficznej 

na Rys. 2.1.  

 

Rys. 2.1 Elementy składowe modelu matematycznego zmian stężenia zanieczyszczeń w wodzie 

Modele matematyczne zazwyczaj są pewnego rodzaju uproszczeniem rzeczywistego 

obiektu, które ma na celu przedstawienie właściwości obiektu w sposób jak najbardziej zbliżony 

do rzeczywistości. Jest to zadanie bardzo trudne, gdyż wymaga właściwego doboru własności 

opisujących modelowany obiekt, utrudnienia związane są zazwyczaj z brakiem wystarczających 

informacji o tych własnościach wynikającym z dużej złożoności obiektu.  

Użycie zbyt uproszczonego modelu może powodować pominięcie istotnych cech 

modelowanego obiektu i w konsekwencji uniemożliwić uzyskanie zbliżonych do prawdziwych  

danych jego zachowań. Natomiast modele o skomplikowanej strukturze matematycznej 

zawierają wiele właściwości obiektu, które można poznać jedynie w wyniku pomiarów, lecz 

stwarza to na ogół istotne trudności w fazie rozwiązywania takich zagadnień [39]. 

Wstawiając w równaniu (2.7) w miejsce q strumień adwekcyjno dyfuzyjny (𝑈𝑥 −

𝐷𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑥), dokonując odpowiednich przekształceń oraz rozpisując adwekcję i dyfuzję 

w kierunkach 𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 otrzymujemy równanie w postaci: 

  

ADWEKCJA 
(TRANSPORT) 
w kierunkach  

z1, z2, z3 

DYFUZJA 
(ZMNIEJSZANIE) 

w wszystkich 
kierunkach  

REAKCJA 
CHEMICZNA 

(ZMIANA W CZASIE)  

równania 
różniczkowe 

cząstkowe typu 
hiperbolicznego 

 

równania 
różniczkowe 
cząstkowe 

drugiego rzędu 

 

równania 
różniczkowe 

zwyczajne 

 

OGÓLNY 
MODEL 

NAZWA ZJAWISKA SYMBOL 
ZAPIS 

MATEMATYCZNY 

SKŁADOWE MODELU 

z1 
z

2
 z

3
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 𝜕𝑐

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑧1
(𝑣𝑧1𝑥) +

𝜕

𝜕𝑧2
(𝑣𝑧2𝑥) +

𝜕

𝜕𝑧3
(𝑣𝑧3𝑥) 

−
𝜕

𝜕𝑧1
(𝐷𝑧1

𝜕𝑥

𝜕𝑧1
) −

𝜕

𝜕𝑧2
(𝐷𝑧2

𝜕𝑥

𝜕𝑧2
) −

𝜕

𝜕𝑧3
(𝐷𝑧3

𝜕𝑥

𝜕𝑧3
) − 𝐴𝑥 + 𝛿 = 0 

(2.8) 

 

gdzie: 𝑣𝑧𝑖 – prędkość przemieszczania się zanieczyszczeń w kierunku 𝑧𝑖. 

Jest to równanie prezentujące transport adwekcyjno dyfuzyjny uwzględniający dyfuzję 

w przestrzeni trójwymiarowej. W przypadku modelu matematycznego rzeki opisanego 

równaniem (2.8) można dokonać pewnego rodzaju uproszczeń powodujących bardzo niewielką 

utratę dokładności, wynikającą ze specyfiki samego obiektu. Uproszczenia te polegają na 

wyeliminowaniu z modelu składowych, które nie mają wpływu na dokładność otrzymywanych 

wyników, a ich pominięcie jest w pełni akceptowalne. Jednym z takich uproszczeń, może być 

pominięcie w równaniach adwekcji w płaszczyźnie prostopadłej do osi rzeki. Wynika to z faktu, 

iż adwekcja w kierunkach innych niż zgodny z kierunkiem osi rzeki (𝑧1) nie powoduje znacznej 

zmiany rozkładu stężenia. W przypadku rzeki największa prędkość przemieszczania się 

zanieczyszczeń (𝑣) występuje wzdłuż jej długości (𝑙), a przemieszczanie w pozostałych 

kierunkach można uznać za mało istotne z powodu znacznie mniejszego wymiaru obiektu 

w tych kierunkach w stosunku do długości rzeki (zob. Rys. 2.2).  

 

Rys. 2.2 Schemat adwekcyjno-dyfuzyjny rzeki 

W ośrodkach izotropowych, a do takich zalicza się woda, współczynnik dyfuzji we 

wszystkich kierunkach jest jednakowy. W praktyce w przypadku rzeki nie mamy przepływu 

uwzględniającego trójwymiarowe pole prędkości przepływu z powodu największej prędkości 

przepływu wzdłuż długości rzeki (𝑣𝑧1), czyli największej adwekcji w tym kierunku. Tak więc 

środek ciężkości rozkładu stężenia będzie poruszał się wraz ze środkiem prędkości strumienia.  
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W związku z powyższym równanie (2.8) przyjmuje postać, w której mamy uwzględnioną 

adwekcję i dyfuzję jedynie w kierunku przepływu rzeki: 

 𝜕𝑥

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝑥

𝜕𝑧1
−𝐷

𝜕2𝑥

𝜕𝑧1
2
− 𝐴𝑥 + 𝛿 = 0 (2.9) 

 

Powyższe równanie opisujące transport adwekcyjno-dyfuzyjny substancji w rzece, 

można uprościć przyjmując, że dla odpowiednio dużej prędkości strumienia udział dyfuzji 

w rozkładzie stężeń można pominąć. Pozwoli to zrezygnować z uwzględnienia dyfuzji 

w modelu matematycznym, której wpływ na otrzymywane wyniki będzie znikomy i można go 

będzie pominąć przy bardzo małej utracie dokładności. Wyeliminowanie z modelu 

matematycznego członu reprezentującego zjawisko dyfuzji znacznie upraszcza złożoność 

obliczeń numerycznych. Dla dalszych rozważań przyjmuje się umowny podział rzeki na odcinki 

o znanej prędkości przepływu w tym odcinku co przedstawiono na Rys. 2.3. 

 

Rys. 2.3 Umowny podział rzeki na odcinki o znanej stałej prędkości przepływu 

Długości poszczególnych odcinków rzeki można znormalizować przyjmując, że 𝐿𝑧𝑖 ∈ [0,1], 

a 𝐿𝑧𝑖 =
𝐷𝑙𝑖

𝐿𝑖
  to znormalizowana długość i-tego odcinka (i = 1,2,3,…),  

gdzie: 𝐷𝑙𝑖 – długość w i-tym odcinku rzeki od 0 do 𝐿𝑖 [𝑘𝑚], 

 𝐿𝑖 – długość i-tego odcinka rzeki [𝑘𝑚].  

Po podziale rzeki na odcinki o znanej prędkości przepływu i uwzględniając powyższe 

założenia, 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) (2.10) 

 

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

WP: 𝑥𝑖  (𝐿𝑧𝑖, 𝑡0) = 𝑥𝑖0(𝐿𝑧𝑖),   𝑖 = 1, 2, 3…, 
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WB: 𝑥𝑖  (0, 𝑡) = 𝑴𝑖−1𝑥𝑖−1(1, 𝑡) + 𝑣𝑏𝑖(𝑡),   𝑴0 = 0 

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

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

dopływie bocznym, 

 𝑣𝑏𝑖 – zakłócenie brzegowe w i-tym odcinku. 

Zachowując dokładność opisu zjawisk za pomocą modelu o parametrach rozłożonych 

(2.10) dokonuje się odpowiedniej jego interpretacji w celu uzyskania modelu o parametrach 

skupionych. Interpretacja ta pozwala na rozważanie modelu opisanego równaniami 

różniczkowymi cząstkowymi typu hiperbolicznego przy pomocy zbioru łatwiejszych do 

rozwiązania równań różniczkowych zwyczajnych, a następnie pozwala na uzyskanie 

rozwiązania dla modelu o parametrach rozłożonych.  

Idea tej metody polega na obserwacji rozkładu zanieczyszczeń w rzece wzdłuż tzw. 

charakterystyk (𝑐ℎ) w domenie przestrzenno-czasowej. Charakterystykami tymi będą linie 

wyznaczone przez znaną prędkość przepływu co zilustrowano na Rys. 2.4. 

 

Rys. 2.4 Idea wyznaczania charakterystyk w domenie przestrzenno-czasowej 

Funkcja opisująca wartości współrzędnej stanu x w polu czasoprzestrzeni jest rozwiązaniem 

hiperbolicznych równań różniczkowych cząstkowych. Oznacza to, że wartości tej funkcji są 

dostępne dla dowolnej długości rzeki i dowolnego czasu w tym polu. Poziomy zanieczyszczenia 

wody w rzece rozpatrywane zgodnie z charakterystykami w polu znormalizowanej długości 

rzeki  𝐿𝑧 ∈ [0,1], i czasie  𝑡 ∈ [𝑡0, 𝑡𝑚], 𝑡𝑚 < ∞ stają się zwykłymi równaniami 

różniczkowymi, które reprezentują odpowiednie charakterystyki. Opis poszczególnych 

segmentów prowadzi do rozwiązania określonej liczby charakterystyk pola czasoprzestrzennego 

(zob. Rys. 2.5).  
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Rys. 2.5 Dziedzina rozwiązań przy pomocy charakterystyk 

 

Na Rys. 2.4 i Rys. 2.5 w obszarach oznaczonych kolorami przyjęto jednakowe 

prędkości nurtu rzeki. Podejście to opiera się na interpretacji opisu rozkładu stężenia 

zanieczyszczeń w rzece obserwowanego dla swobodnie poruszającej się objętości wody. 

W wyniku tej interpretacji dla znanej prędkości przepływu 𝑣𝑖 w odcinku rzeki dla 𝑙0,𝑖 ∈

[𝑙𝑖 , 𝑙𝑖+1] rozkład zanieczyszczeń zależy jedynie od czasu, więc dla i-tego odcinka rzeki 

charakterystyki określane są zależnością: 

 𝑑

𝑑𝑡
𝑙𝑖(𝑡) = 𝑣𝑖(𝑙𝑖(𝑡)), (2.11) 

której punkty graniczne spełniają warunek: 

 ∫ 𝑣𝑖(𝑙𝑖(𝑡))𝑑𝑡 + 𝑙0𝑖 = 1

𝑡0,𝑖+1

𝑡0,𝑖

 (2.12) 

W ten sposób otrzymano zbiór charakterystyk pokrywających całą domenę rozwiązań, 

a równanie dla każdej charakterystyki przyjmuje postać: 

 

𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡) = 𝑨𝑥(𝑡) + 𝑩𝑤(𝑡) (2.13) 

gdzie: 𝑤 – należy interpretować jako wpływ sygnałów zakłócających występujących 

w warunkach granicznych (nie bezpośrednio – nie wprost z warunków granicznych).  

Na Rys. 2.6 przedstawiono jedną z takich charakterystyk (kolor czerwony) 

uwzględniającą punktowe dopływy zanieczyszczeń rozłożone wzdłuż długości rzeki (wpływ 

sygnałów zakłócających).  
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Rys. 2.6 Charakterystyka uwzględniająca dopływy zanieczyszczeń 

Prezentowane powyżej podejście pozwala na obserwację stężeń zanieczyszczeń w rozważanej 

domenie, co graficznie pokazano na Rys. 2.7. Zmiany stężenia zanieczyszczeń w rzece w czasie 

dla zadanej (znanej) współrzędnej długości oznaczono kolorem zielonym, a rozkład stężeń 

wzdłuż długości rzeki dla danej chwili czasowej kolorem niebieskim.  

 

 

Rys. 2.7 Obserwacja stężeń zanieczyszczeń 

Graficzną prezentację pojedynczej charakterystyki dla sygnałów BZT i RT uzyskanych 

z rozwiązania równań modelu matematycznego (rów. (2.13)) przedstawia Rys. 2.8. 
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Rys. 2.8 Przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT uzyskane z modelu matematycznego 

Przebiegi czasowe BZT i RT na Rys. 2.8 uwzględniają trzy dopływy boczne o dużym 

stężeniu zanieczyszczeń występujące na początku rzeki oraz w miejscach wynikających 

z prędkości nurtu rzeki i upłynięciu dwudziestej oraz czterdziestej doby. 

2.2 Reaktor zbiornikowy z systemem ciągłego mieszania  CSTR 

Istnieje wiele procesów technologicznych, których modele matematyczne prezentuje się 

w postaci równań różniczkowych zwyczajnych. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych 

przykładów jest reaktor chemiczny. Rozważania w pracy będą dotyczyć opisu reaktora, którego 

model matematyczny reprezentują nieliniowe równania różniczkowe i będą one stanowić 

ogólne podejście bez rozróżnienia procesu technologicznego z zachowaniem rozważań dla 

przypadków z zapewnieniem poziomu produktu w reaktorze czy przemian adiabatycznych. Stąd 

rozważania dotyczą tylko reaktorów zbiornikowych z systemem ciągłego mieszania (ang.  

Continuous Stirred-Tank Reactor – CSTR). Procesy produkcyjne z zastosowaniem takich 

reaktorów są powszechnie stosowane w prawie wszystkich gałęziach przemysłu chemicznego 

i przetwórczego. Zatem aktualność i użyteczność rozważań wydaje się być zasadna. 

W reaktorze CSTR wystąpić może reakcja egzotermiczna, która przekształci reagenty 

w produkt i pewną ilość energii lub reakcja endotermiczna (dużo rzadziej występująca), do 

której potrzebne jest dostarczenie energii z otoczenia. Energia wytwarzana lub pobierana 

w wyniku reakcji zmienia temperaturę panującą w reaktorze. W stanie ustalonym ciepło to 

może zostać usunięte z reaktora przez czynnik chłodzący lub do niego doprowadzone. Jeżeli 

reaktor będzie izolowany od otoczenia i nie będzie zachodziła wymiana ciepła z otoczeniem 

mówimy wtedy o reaktorze adiabatycznym. Rektor, w którym następują ciągłe zmiany 
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temperatury wynikające z reakcji w nim zachodzących nazywany jest nieizotermicznym [43]. 

W nieizotermicznym reaktorze CSTR temperatura jest jednolita wszędzie w strefie reakcji 

wskutek idealnego mieszania. Nieizotermiczne zachowanie w CSTR odnosi się również do 

różnic między temperaturą zasilania i temperaturą reakcji, czyli ciepłem absorbowanym lub 

uwalnianym przez reakcję chemiczną. Reakcja egzotermiczna jest procesem wysoce 

nieliniowym i zwykle niestabilnym. Tak więc skuteczna kontrola jest konieczna, a także 

nietrywialna [44]. 

Dla potrzeb niniejszej pracy przyjęty został model matematyczny reaktora 

adiabatycznego nieizotermicznego, w którym zachodzi reakcja egzotermiczna. Oznacza to, że 

bilans energetyczny nie uwzględnia wymiany ciepła między reaktorem a otoczeniem, a energia 

uwalniana w wyniku reakcji podnosi temperaturę w reaktorze. Idealne wymieszanie w reaktorze 

zapewnia, że strumień wyjściowy ma takie samo stężenie i temperaturę jak mieszanina 

w reaktorze. Ponadto występują układy automatyki zapewniające brak wymiany ciepła 

pomiędzy wnętrzem reaktora a otoczeniem oraz stabilność poziomu cieczy. Zakłada się 

również, że stężenie cieczy w reaktorze utrzymywane jest zgodnie z wymaganiami procesu 

technologicznego. Schematyczny model nieizotermicznego adiabatycznego reaktora CSTR 

zaprezentowano na Rys. 2.9. 

 

Rys. 2.9 Schemat reaktora CSTR 



2 Modele matematyczne obiektów badań 

 

32 

 

Równanie matematyczne charakteryzujące dynamiczne zmiany parametrów CSTR 

modeluje się za pomocą bilansu masowego, materiałowego i energetycznego stanu 

nieustalonego oraz relacji Arrheniusa, które zaprezentowano w dalszej części rozważań [45,46].  

Dynamiczny bilans masy całkowitej: 

 𝑑(𝜌𝑉𝑟)

𝑑𝑡
= 𝑄𝑖𝑛𝜌𝑖𝑛 − 𝑄𝑜𝑢𝑡𝜌𝑜𝑢𝑡  (2.14) 

 

w którym:  𝑉𝑟 – objętość masy reakcyjnej [𝑚3], 

 𝜌, 𝜌𝑖𝑛, 𝜌𝑜𝑢𝑡 – średnie gęstości [𝑘𝑔/𝑚3], 

 𝑄 – objętościowe natężenia przepływu [𝑚3/𝑠]. 

Zakładając stałą ilość masy w reaktorze (
𝑑𝑉𝑟

𝑑𝑡
= 0), otrzymujemy 𝑄𝑖𝑛𝜌𝑖𝑛 = 𝑄𝑜𝑢𝑡𝜌𝑜𝑢𝑡, 

a dodatkowo przyjmując stałą gęstość 𝜌, to: 𝑄𝑖𝑛 = 𝑄𝑜𝑢𝑡 = 𝑄. 

Dynamiczny bilans składników: 

 𝑑(𝑐𝑎𝑉𝑟)

𝑑𝑡
= 𝑄(𝑐𝑎𝑖𝑛 − 𝑐𝑎) − 𝑉𝑟𝑘𝑐𝑎 (2.15) 

 

w którym: 𝑐𝑎 – stężenie w reaktorze [𝑚𝑜𝑙/𝑚3], 

 𝑐𝑎𝑖𝑛 – stężenie wejściowe [𝑚𝑜𝑙/𝑚3], 

 𝑘 – stała szybkości reakcji na jednostkę objętości [1/𝑠]. 

Równanie bilansu energetycznego:  

 
𝜌𝐶𝑝𝑉𝑟

𝑑𝑇𝑟
𝑑𝑡

= 𝑄𝜌𝑟𝐶𝑝(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑟) + 𝑉𝑟(−∆𝐻)𝑘𝑐𝑎 
(2.16) 

w którym: 𝜌𝑟 – gęstość substancji (mieszaniny w reaktorze) [𝑘𝑔/𝑚3], 

 𝐶𝑝 – pojemność cieplna [𝐽/𝐾], 

 𝑇𝑖𝑛 – temperatura wejściowa [𝐾], 

 𝑇𝑟 – temperatura w reaktorze [𝐾], 

 ∆𝐻 – entalpia [𝐽/𝑚𝑜𝑙], 𝐻 = 𝑈𝑤 + 𝑝𝑉𝑜, gdzie: 𝑝 – ciśnienie, 𝑉𝑜 – objętość (𝛥𝐻 <  0 

dla reakcji egzotermicznej, 𝛥𝐻 >  0 dla reakcji endotermiczna), 

 𝑈𝑤 – energia wewnętrzna (system, który wykonał pracę, doświadcza konwersji 

energii mechanicznej na energię wewnętrzną). 
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Zależność szybkości reakcji I-szego rzędu od temperatury według teorii Arrheniusa 

wynosi:  

 
𝑘 = 𝑘𝑂𝑒

−𝐸
𝑅𝑇  (2.17) 

gdzie: 𝑘𝑂 – czynnik przedwykładniczy charakterystyczny dla danej reakcji (czynnik 

częstości),  

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

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

 𝑇 – temperatura [𝐾]. 

Ostatecznie nieliniową postać modelu matematycznego otrzymanego z zależności 

bilansu masy (2.14), składników (2.15) i zależności bilansu energetycznego (2.16) można 

zapisać jako: 

 𝑑𝑐𝑎
𝑑𝑡

=
𝑄

𝑉𝑟
(𝑐𝑎𝑖 − 𝑐𝑎) − 𝑘𝑂𝑒

−𝐸
𝑅𝑇𝑟𝑐𝑎 +𝑤𝑟1 (2.18) 

 𝑑𝑇𝑟
𝑑𝑡

=
𝑄

𝑉𝑟
(𝑇𝑖 − 𝑇𝑟) + 𝐻𝑘𝑂𝑒

−𝐸
𝑅𝑇𝑟𝑐𝑎 +𝑤𝑟2 (2.19) 

 

gdzie, sygnały 𝑤𝑟1, 𝑤𝑟2 [𝑚𝑜𝑙/𝑚3/𝑠] reprezentują niedokładności w określeniu szybkości 

reakcji traktowane jako zakłócenia. Tak więc, w tym przypadku reaktor opisany jest 

matematycznym modelem układu nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych.  

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.  

W rozważaniach niniejszej rozprawy proponuje się zastosowanie algorytmów 

adaptacyjnych w systemie monitorowania zapewniającym dobrą jakość parametrów dla potrzeb 

sterowania. Ponadto charakteryzują się one bezinwazyjnością w proces technologiczny oraz 

podejściem innowacyjnym nie zwiększającym złożoności obliczeniowej. Idea zastosowania 

tych algorytmów, w przypadku reaktora chemicznego, polega na monitorowaniu istotnych 

sygnałów reaktora na podstawie pomiarów tylko łatwych w realizacji. Oznacza to, że system 

monitorujący ma za zadanie odtworzenie przebiegu sygnałów niezmierzonych na podstawie 

innych sygnałów. W pracy rozważania dotyczą monitoringu stężenia substancji w reaktorze na 

podstawie pomiarów temperatury.  
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Na Rys. 2.10 zaprezentowano przykładowe przebiegi czasowe temperatury (a) 

i stężenia (b) uzyskane z rozwiązania modelu matematycznego (rów. (2.18) i (2.19)). 

  

a) b) 

Rys. 2.10 Przebiegi czasowe temperatury (a) i stężenia (b) w reaktorze CSTR 

Zmiana temperatury wejściowej substratu w reaktorze w granicach 30 [𝐾] powodują 

niewielkie zmiany stężenia w przedziale 1.1 – 1.4 [𝑚𝑜𝑙/𝑚3] (dla wartości parametrów modelu 

podanych w podrozdziale 6.4).  
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3 Estymacja filtrem Kalmana i ocena jakości sygnałów 

Estymacja to proces, który ma na celu określenie estymaty, czyli wartości jak 

najbardziej zbliżonej do aktualnego wektora stanu obiektu na podstawie pomiarów, które 

zazwyczaj obarczone są niepożądanymi zakłóceniami. Zagadnienie estymacji realizuje się 

zwykle dla przypadków, gdy występują trudności pomiarowe niektórych parametrów albo ich 

pomiary otrzymujemy w postaci przestarzałej.  

Jak wspomniano na wstępie filtr Kalmana jest dobrym rozwiązaniem dla przypadków 

liniowych obiektów, dla których określone są charakterystyki statyczne wymuszeń, jakimi są 

zakłócenia. Dla przypadków, w których określenie tych charakterystyk staje się trudne, wyniki 

estymacji stanu stają się niewystarczające. Zaprezentowane w pracy podejście jest nieco 

odmienne od adaptacyjnych algorytmów Kalmana prezentowanych w [23], w których 

oszacowuje się niepewne charakterystyki szumów, aby w sposób adaptacyjny je 

rekompensować w czasie. Inne ograniczenia stosowane są w przypadku rozszerzonego filtru 

Kalmana EKF i polegają na liniowej lub kwadratowej aproksymacji propagacji błędu [47]. 

Często jest też stosowany głównie w zintegrowanych systemach nawigacyjnych filtr UKF 

zwany w niektórych polskojęzycznych publikacjach bezśladowym filtrem Kalmana [48–50]. 

Jest to rekurencyjny filtr estymujący, który w odróżnieniu od EKF nie linearyzuje modelu, ale 

operuje na parametrach statystycznych sygnałów poddanych nieliniowym przekształceniom 

wektorów stanu i obserwacji. 

Estymacja parametrów jest bardzo trudnym problemem, zwłaszcza w przypadku dużych 

systemów. Estymacja dużej liczby parametrów często jest obarczona zbyt dużymi kosztami 

obliczeniowymi. Jednym z podejść zmierzających do zmniejszenia nakładu obliczeniowego jest 

wykorzystanie struktury obiektu [51]. W rozwiązaniu tam zaprezentowanym rozważano różne 

wzmocnienia powiązań bezpośrednich i skrośnych, które wymagały rozwiązań równań 

Riccatiego i Lapunowa o wymiarowości podobiektu. W przypadkach dużych systemów zysk 

obliczeniowy jest znaczny, gdyż rozwiązuje się dla wszystkich podobiektów małowymiarowe 

zadanie.  

We wszystkich rozwiązaniach dotyczących zagadnień estymacji sygnałów uwzględnia 

się również ich jakość mierzoną różnymi miarami. W pracy zastosowano dwa standardowe 

wskaźniki jakości tj. Root Mean Squared Error (RMSE) i Mean Absolute Percentage Error 

(MAPE) do oceny sygnałów otrzymanych różnymi algorytmami. 
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3.1 Algorytm filtru Kalmana  

Filtr Kalmana jest estymatorem, wyznaczającym estymatę wektora stanu 𝑥 modelu 

liniowego układu dynamicznego minimalizującym błąd estymacji na podstawie pomiarów 𝑦:  

 𝑦(𝑡) = 𝑪𝑥 + 𝑣𝑝 (3.1) 

gdzie: 𝑪 – macierz pomiarowa, 

 𝑥 – wektor stanu, 

 𝑣𝑝 – zakłócenia pomiarowe. 

Należy podkreślić, że zarówno pomiar, jak i stan 𝑥 są obarczone zakłóceniem 

o rozkładzie gaussowskim [11]. Filtr Kalmana jest filtrem optymalnym, realizującym zadania 

estymacji zgodnie z zależnością: 

 �̇�(𝑡) = 𝑨𝑥(𝑡) + 𝐾𝐹(𝑡)[𝑦(𝑡) − 𝑪𝑥(𝑡)],   𝑥(𝑡0) (3.2) 

w której: 𝐾𝐹 – jest współczynnikiem wzmocnienia filtru opisanym wzorem: 

 𝐾𝐹(𝑡) = 𝑷(𝑡)𝑪
𝑇𝑽−1 (3.3) 

gdzie: 𝑽 – macierz kowariancji błędu pomiarowego, 

 𝑷 – macierz kowariancji błędu estymacji. 

Macierz 𝑃 wyznacza się na podstawie nieliniowego równania różniczkowego 

Riccatiego: 

 𝑑

𝑑𝑡
𝑷 = 𝑨𝑷(𝑡) + 𝑷(𝑡)𝑨𝑇 − 𝑷(𝑡)𝑪𝑇𝑽−1𝑪𝑷(𝑡) + 𝑩𝑾𝑩𝑇 (3.4) 

z warunkiem początkowym 𝑃(𝑡0),  

gdzie: 𝑾 – macierz kowariancji zakłóceń systemowych, 

 𝑩 – macierz oddziaływań zakłóceń systemowych. 

Rozwiązanie równania (3.4) zależy od zakłóceń systemowych i pomiarowych 

scharakteryzowanych kowariancjami 𝑊 i 𝑉, a co za tym idzie – dokładność estymacji zależy od 

dokładności określenia charakterystyk sygnałów zakłócających. 

Jest to zadanie trudne tym bardziej, że w przypadku obiektu, jakim jest rzeka, istotny 

wpływ na jakość wody mają warunki pogodowe, które obarczone są dużym udziałem 

losowości. Przyjęcie pewnych charakterystyk dla zakłóceń niekoniecznie jest aktualne 

w momencie realizacji estymacji stanu, co oznacza, że wartość współczynnika wzmocnienia 𝐾𝐹 

w danej chwili czasowej nie będzie wartością optymalną. 
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Na Rys. 3.1 przedstawiono algorytm podstawowego filtru Kalmana. 

 

Rys. 3.1 Schemat bokowy algorytmu filtru Kalmana 

Ogólną ideą algorytmu filtru Kalmana jest rzutowanie stanu 𝑥 do przodu przy użyciu 

funkcji przejścia stanu. Stan ten, jest korygowany przez włączenie pomiaru obserwowalnych 

wielkości systemu 𝑦. Algorytm można podzielić na dwie odrębne fazy: fazę aktualizacji czasu 

i fazę aktualizacji pomiaru. W fazie aktualizacji czasu stan jest rzutowany do przodu przy 

równoczesnym propagowaniu niepewność w stanie do przodu, polegającej na aktualizacji 

kowariancji błędu estymacji 𝑃 wymagającej rozwiązania nieliniowego równania Riccatiego. 

Faza aktualizacji pomiaru jest krokiem korygującym filtru Kalmana, gdzie wykonywany jest 

pomiar obserwowalnej zmiennej i jest on łączony z poprzednim stanem w celu oszacowania 

późniejszego. Po dokonaniu pomiaru i wyznaczeniu wzmocnienia filtru 𝐾𝐹 obliczana jest 

wartość kolejnego stanu, z uwzględnieniem różnicy między oczekiwaną obserwacją, 

a rzeczywistą obserwacją. Należy podkreślić, że algorytm filtru Kalmana wymaga określenia 
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początkowych wartości macierzy kowariancji błędu estymacji oraz wartości macierzy 

kowariancji zakłóceń systemowych 𝑉 i pomiarowych 𝑊. 

3.2 Wskaźniki jakości estymowanych sygnałów 

W prowadzonych badaniach zachodzi potrzeba porównania i oceny dokładności 

rezultatów wygenerowanych proponowanymi algorytmami dla rozważanych sygnałów 

obiektów zarówno mierzonych jak i niemierzonych. W tym celu stosuje się miary w postaci 

wskaźników, które pozwalają ocenić jakość oszacowań [52,53]. W pracach badawczych do 

analizy błędów uzyskiwanych wyników można stosować różne miary, zarówno absolutne jak 

i względne. Najczęściej stosowanymi wskaźnikami bezwzględnymi są: 

Średni błąd (ang. Mean Error): 

 
𝑀𝐸 =

1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (3.5) 

Średni błąd absolutny (ang. Mean Absolute Error): 

 
𝑀𝐴𝐸 =

1

𝑛
∑|𝑥𝑖 − 𝑥𝑖|

𝑛

𝑖=1

 (3.6) 

Pierwiastek błędu średniokwadratowego (ang. Root Mean Squared Error): 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

 (3.7) 

Natomiast spośród wskaźników względnych należy wymienić: 

Średni absolutny błąd procentowy (ang. Mean Absolute Percentage Error): 

 
𝑀𝐴𝑃𝐸 =

1

𝑛
∑|

𝑥𝑖 − 𝑥𝑖
𝑥𝑖

|

𝑛

𝑖=1

∙ 100% (3.8) 

w których: 𝑥𝑖, 𝑥𝑖, 𝑛 – odpowiednio oznacza współrzędną wektora obiektu, odpowiadającą jej 

estymatę oraz liczbę próbek. 

Niekiedy w badaniach stosuje się również inne wskaźniki jakości, które zwykle 

stanowią modyfikacje wyżej wymienionych [54]. 

W prezentowanych w pracy badaniach wykorzystano dwa wskaźniki tj. RMSE i MAPE 

stosowane do oceny jakości procesu estymacji. Przyjęcie dwóch różnych wskaźników ma na 

celu dokładniejsze scharakteryzowanie jakości wygenerowanych sygnałów. 
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Jednym z przyjętych wskaźników jakości monitoringu jest pierwiastek błędu 

średniokwadratowego (RMSE), który w dalszych rozważaniach przyjmuje postać: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑖 = √
1

𝑛
∑𝑒𝑖,𝑗

2

𝑛

𝑗=1

 (3.9) 

gdzie: 𝑒𝑖,𝑗 = 𝑥𝑖,𝑗 − 𝑥𝑖,𝑗  – błąd estymacji i-tej współrzędnej wektora sygnału 𝑥 w j-tym kroku 

czasowym, 

 𝑛 – liczba kroków czasowych symulacji. 

Drugim przyjętym wskaźnikiem jest średni absolutny procentowy błąd (MAPE) 

w postaci: 

 
𝑀𝐴𝑃𝐸𝑖 =

1

𝑛
∑|

𝑒𝑖,𝑗

𝑥𝑖,𝑗
| ∙ 100%

𝑛

𝑗=1

 (3.10) 

Wskaźnik RMSE dla poszczególnego sygnału reprezentuje błąd bezwzględny, 

natomiast wskaźnik MAPE jest miarą procentowego błędu względnego. Wartość wskaźnika 

RMSE ujmuje miarę błędu mierzoną w jednostkach danego sygnału i jest mało wrażliwy na 

niewielkie błędy bezwzględne. Natomiast wskaźnik MAPE reprezentuje procentowe wartości 

błędów i jest wrażliwy na wartości bliskie lub równe zeru. 

W ogólności opis przyjętych wskaźników można scharakteryzować następująco:  

 Miara RMSE może być uznawana za lepszą miarę dopasowania niż współczynnik 

korelacji. Nadaje się on do porównywania wartości RMSE z obserwowaną 

zmiennością pomiarów w typowym punkcie, która mierzy średnia wielkość błędu. 

Wskaźnik RMSE nadaje stosunkowo dużą wagę dużym błędom. W związku z tym 

RMSE jest najbardziej przydatny, gdy duże błędy są szczególnie niepożądane. 

 Średni absolutny błąd procentowy MAPE najczęściej stosuje się w przypadku 

dokładności prognoz. Wynika to z niezależności od skali sygnału oraz łatwej 

procentowej interpretacji.  

 Wskaźniki RMSE i MAPE posiadają także wady. Do tych wad należą: mała 

wrażliwość RMSE na niewielkie błędy bezwzględne, bardzo duże wartości MAPE 

dla bliskich zeru wartości rzeczywistych sygnałów, a nawet nieokreślenie jeśli 

sygnały są zerowe. Istnieje jednak modyfikacja wskaźnika MAPE dla tego 

szczególnego przypadku i przyjmuje on postać MAAPE [53]. 
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4 Algorytmy adaptacyjne dla systemów monitorowania online   

W obecnych warunkach rozwoju społeczeństwa dla zapewnienia jakości i szybkości 

działania diagnostyki czy monitoringu systemów dynamicznych wykorzystuje się najnowsze 

rozwiązania bazujące na podejściach adaptacyjnych i nie tylko. Badania z tym związane 

dotyczą w większości  liniowych układów dynamicznych w wersji dyskretnej, a do ich analizy 

wykorzystuje się różnego typu algorytmy rekurencyjne wynikające z metodologii 

rozwiązywania równań różnicowych. Znajomość pełnego wektora stanu obiektu jest warunkiem 

koniecznym do rozwiązania szeregu problemów występujących podczas monitorowania 

układów dynamicznych dla potrzeb systemów sterowania, doradczych czy diagnostycznych. 

Potrzeba realizacji procesu monitorowania wynika także z przyczyn ekonomicznych dając 

możliwość obniżenia kosztów produkcji czy alarmując o zagrożeniach mogących spowodować 

duże straty. W warunkach rzeczywistych obserwacja wszystkich parametrów obiektu 

monitorowanego często nie jest możliwa w trybie online, gdyż pomiar niektórych z nich może 

być czasochłonny (np. niezbędna obsługa laboratoryjna czy obserwacja procesu biologicznego), 

a nawet niemożliwy ze względu na przyczyny technologiczne. Algorytmy projektowane dla 

potrzeb monitoringu powinny umożliwiać uzyskanie przede wszystkim tych informacji 

o obiekcie, które sprawiają trudności, a zarazem charakteryzować się niedużą złożonością 

obliczeniową i możliwością wykorzystania w systemach czasu rzeczywistego. Algorytmy 

powinny również charakteryzować się własnościami adaptacyjnymi ukierunkowanymi na 

specyfikę obiektu dla uzyskania w sposób przystępny poprawnych rezultatów końcowych.  

Algorytm możemy nazwać adaptacyjnym wtedy, gdy zmienia on swoje zachowanie na 

podstawie określonych wcześniej mechanizmów, w oparciu o informacje uzyskiwane w trakcie 

działania [55]. Informacjami na podstawie, których algorytm dokonuje zmian swojego 

zachowania mogą być miedzy innymi: dane o dostępnych zasobach obliczeniowych, uzyskane 

informacje związane ze środowiskiem, w którym działają, czy historia ostatnio otrzymanych 

danych.  

Filtr adaptacyjny to filtr, którego współczynniki są obliczane przez algorytm, w sposób 

pozwalający uzyskać pożądany efekt filtracji. Jednym z najczęściej używanych algorytmów 

adaptacyjnych jest algorytm najmniejszej średniej kwadratów (ang. Least Mean Squares – 

LMS) Widrowa-Hoffa, reprezentujący klasę stochastycznych algorytmów spadku gradientu 

stosowanych w adaptacyjnym filtrowaniu i uczeniu maszynowym. W adaptacyjnym filtrowaniu 

algorytm LMS służy do naśladowania pożądanego filtra przez znalezienie współczynników 

filtra, które odnoszą się do uzyskania najmniejszego średniego kwadratu sygnału błędu (różnica 

między sygnałem pożądanym a rzeczywistym) [56]. Podczas, gdy filtrowanie adaptacyjne jest 

zasadniczo przeznaczone do śledzenia systemów niestacjonarnych, większość algorytmów 
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filtrowania adaptacyjnego została zaprojektowana w zbieżności do nieznanego optymalnego 

filtra. W rzeczywistości, gdy są skonfrontowane ze środowiskiem niestacjonarnym, mają one 

tylko jeden parametr (wielkość kroku, współczynnik zapominania), aby dostosować swoje 

możliwości śledzenia. Praktycznie jedynym istniejącym optymalnym podejściem jest filtr 

Kalmana, w którym zmienny w czasie filtr optymalny jest modelowany jako proces wektorowy. 

Filtr Kalmana w praktyce nigdy nie jest stosowany jako filtr adaptacyjny ze względu na jego 

złożoność i dużą liczbę nieznanych parametrów w modelu przestrzeni stanów [57]. 

4.1 Idea zaprojektowanych algorytmów adaptacyjnych 

Proponowane w pracy algorytmy adaptacyjne generują wszystkie sygnały obiektu, 

również te dla których nie dokonuje się pomiarów ze wzglądu na trudności pomiaru online i są 

one wzorowane na idei filtru Kalmana. Jednakże, przy projektowaniu tych algorytmów istotnym 

założeniem było zmniejszenie złożoności obliczeń niezbędnych do rozwiązania problemu 

przybliżania sygnałów.  Obliczenia w tym przypadku wynikają z pomysłu polegającego na 

obserwacji błędu łatwo mierzalnego i stosownej zmiany parametru w równaniu filtracji. 

Rezygnuje się z optymalnego doboru tego parametru jak ma to miejsce w równaniu filtru 

Kalmana oraz nie narzuca się znajomości statystyki sygnałów wymuszających. Zyskuje się 

w takiej sytuacji mniejszą złożoność obliczeniową i brak ograniczeń związanych z liniowością 

i znajomością statystyczną sygnałów, a algorytm zyskuje cechy uniwersalności. Algorytmy te 

można stosować w systemach czasu rzeczywistego do generowania sygnałów o złożonym 

procesie pomiarowym na podstawie innych łatwo mierzalnych sygnałów. 

W szczególności proponowane w pracy algorytmy dotyczą obliczania wartości 

współczynnika wzmocnienia w równaniu filtracji. Przyjęto, że modyfikację współczynnika 

wzmocnienia dokonuje się po każdym pomiarze na podstawie wyznaczanego na bieżąco błędu 

adaptacji 휀𝑖, przyjętego dla potrzeb tych algorytmów. Określenie tego wzmocnienia nie zależy 

od znajomości statystyk sygnałów wymuszających (jak w filtrach Kalmana), które przyjmuje 

się jako nieznane zakłócenia. Modyfikacja wzmocnienia będzie dokonywana przyrostowo (jak 

określa się wagi w sztucznych sieciach neuronowych) korektami wzmocnień ∆𝐾 uzależnionymi 

od przyjętego wariantu algorytmu.  

Błąd adaptacji jest realnym, mierzalnym sygnałem przyjętym jako różnica między 

aktualnym pomiarem 𝑦(𝑡), a odpowiadającą mu współrzędną wygenerowanego wektora 

estymaty 𝑥(𝑡) określoną wyborem wyrażenia 𝑪�̂�(𝑡𝑖), zgodnie z zależnością: 

 휀(𝑡𝑖) = 𝑦(𝑡𝑖) − 𝑪𝑥(𝑡𝑖) (4.1) 

gdzie: 휀(𝑡𝑖) – błąd adaptacji w chwili  𝑡𝑖,  
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 𝑦 – pomiar,  

 𝑪 – macierz pomiarowa. 

Równanie generujące sygnały obiektów w algorytmach przyjmuje postać: 

 𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡𝑖) = 𝑨�̂�(𝑡𝑖) + 𝐾(𝑡𝑖)휀(𝑡𝑖) (4.2) 

gdzie: 𝑥 – wygenerowany wektor estymaty,  

 𝑨 – macierz z modelu (rów. (2.6)),  

 𝐾 – adaptacyjnie wyznaczana wartość współczynnika wzmocnienia,  

 𝑖 – indeks aktualnego kroku obliczeń w chwili 𝑡. 

Proponowane w kolejnych podrozdziałach algorytmy będą zawierały obliczenia 

wartości 𝐾(𝑡𝑖) metodą przyrostową zgodnie z rów. (4.2) uwzględniając w ogólności przebieg 

błędu adaptacji rów. (4.1). 

4.2 Algorytm strefowy (AS) 

Idea prezentowanego w niniejszej pracy adaptacyjnego algorytmu strefowego oparta 

jest na strukturze filtru Kalmana, jednakże z odmiennym sposobem wyznaczania wzmocnienia 

zawartego w równaniu filtracji. Aktualna wartość współczynnika wzmocnienia 𝐾𝑖 będzie 

wyznaczana w każdym kroku pomiarowym zgodnie z regułą określoną wyrażeniem: 

 𝐾𝑖+1 = 𝐾𝑖 + ∆𝐾𝑗 (4.3) 

w którym: 𝐾𝑖+1 – współczynnik wzmocnienia dla następnego kroku,  

 𝐾𝑖 – współczynnik wzmocnienia w i-tym kroku,  

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

Wartości korekt ∆𝐾 w ogólności przyjęto, że będą zależały od wartości błędu adaptacji 

휀(𝑡), czyli ∆𝐾 = 𝑓(휀(𝑡)). Najprostszym rozwiązaniem jest założenie, że funkcja 𝑓 jest funkcją 

schodkową tzn. że wartości  ∆𝐾 będą stałe dla pewnych zakresów zmian 휀(𝑡). 

 Formalny zapis zależności korekty ∆𝐾 od błędu estymacji dla dwóch zakresów błędów 

휀(𝑡) przyjmuje postać: 

 
∆𝐾 = { 

0        𝑑𝑙𝑎 |휀(𝑡)| < 𝑍𝐵1  

∆𝐾1   𝑑𝑙𝑎 |휀(𝑡)| > 𝑍𝐵1  
 (4.4) 

gdzie: 𝑍𝐵1 – jest ustalonym granicznym zakresem błędów pierwszej strefy. 
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Zależność (4.4) reprezentuje sytuację, w której przedział od −𝑍𝐵1 do 𝑍𝐵1 można 

nazwać strefą nieczułości co oznacza, że dla małych błędów adaptacji nie będą dokonywane 

korekty wzmocnień. 

W celu precyzyjniejszego funkcjonowania algorytmu można przyjąć, iż tych stref może 

być więcej, tak wiec dla 𝑁 stref wartości  ∆𝐾  będą następujące: 

 

∆𝐾 =

{
 
 

 
 
0            𝑑𝑙𝑎         |휀(𝑡)| < 𝑍𝐵1            

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

 (4.5) 

Rezultaty przypadków dla więcej niż dwóch stref zamieszczono w dalszej części pracy 

(rozdz. 6.3.1.5). Naturalnym wydaje się, że większa liczba stref pozwoli uzyskać 

precyzyjniejsze wyniki. Dla ogólności rozważań w celu sprawdzenia poprawności 

funkcjonowania algorytmu przyjęto najgorszą sytuację odnośnie znajomości wzmocnienia 

początkowego i dlatego wartość współczynnika 𝐾0 (rów. (4.3)) w pierwszym kroku jest 

równa 0. 

Graficzną prezentację podziału błędów adaptacji na strefy przedstawiono na Rys. 4.1

 

Rys. 4.1 Strefy błędów i korekty wzmocnień algorytmu strefowego 

W przedstawionym na Rys. 4.1 rozwiązaniu ustalono cztery wartości korekt wzmocnień 

∆𝐾. Oznacza to, że zakresy wartości błędu adaptacji 휀 uzyskane w trakcie procesu przybliżania 

monitorowanych sygnałów podzielono na 4 strefy: strefa I czyli tzw. strefa nieczułości, w której 

nie dokonuje się korekty wzmocnień i trzy strefy (II, III i IV), w których dokonywana jest 

korekta. We wszystkich przypadkach dla każdej strefy przyjęto stałą, różną wartość korekty 

współczynnika wzmocnienia filtru ∆𝐾.  
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Ogólny schemat blokowy algorytmu strefowego do monitorowania obiektu 

przedstawiono na Rys. 4.2. 

 

Rys. 4.2 Schemat blokowy algorytmu strefowego 

Przedstawiony algorytm dokonuje wyboru odpowiedniej korekty współczynników wzmocnienia 

∆𝐾𝑗 w zależności od przynależności aktualnego błędu adaptacji 휀 do wyznaczonej wcześniej 

strefy. W przypadku, gdy wartość błędu adaptacji 휀 jest mniejsza niż granica błędu 𝑍𝐵1 to 

korekta współczynników jest zerowa, czyli wartości wzmocnień są równe wartościom 

wzmocnień z poprzedniego kroku. Jeżeli błąd adaptacji jest większy niż granica błędu 𝑍𝐵1 to 

korekta współczynników jest równa ∆𝐾1. Ogólny wzór modyfikacji wzmocnień realizowany 

jest zgodnie z regułą (4.3). Warto podkreślić, że uaktualnienie wzmocnienia dokonywane jest 

dla każdego pomiaru. Wielkość korekty Δ𝐾 w proponowanym algorytmie zależna jest od  

specyfiki danego obiektu i dobierana jest eksperymentalnie na podstawie wiedzy eksperckiej. 

Korekta ta przyjmuje różne wartości w zależności od strefy do której została przypisana (zob. 

Rys. 4.1) 
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Dla danego obiektu zostają eksperymentalnie dobrane strefy błędów adaptacji 

i odpowiadające im wartości korekty wzmocnienia, które są zależne od wielkości błędu oraz 

wynikają ze specyfiki danego obiektu. Aktualizacja wzmocnienia jest przyrostowa podobnie jak 

ma to miejsce w sieciach neuronowych. 

4.3 Algorytm proporcjonalny wyznaczania korekty wzmocnienia (AP) 

W adaptacyjnym algorytmie proporcjonalnego wyznaczania korekty wzmocnień 

wielkość korekty współczynników wzmocnień określana jest proporcjonalnie do wartości 

wyznaczonego w algorytmie błędu adaptacji według równania: 

 ∆𝐾𝑖 = 𝜉𝑖𝑘𝑝휀𝑖 (4.6) 

gdzie: ∆𝐾𝑖 – korekta wektora współczynnika wzmocnienia w i-tym kroku, 

 𝜉𝑖 – współczynnik adaptacyjnego przyrostu wzmocnienia określony na podstawie 

bieżącego błędu adaptacji i jego dynamiki (𝜉𝑖(휀, 휀̇)) w i-tym kroku, generujący 

wartości: 1, –1 lub 0,  

 𝑘𝑝 – wektor współczynników proporcjonalności korekty do błędu adaptacji,  

 휀̇ – pochodna sygnału 휀. 

Po określeniu korekty wyznaczona zostaje aktualna wartość współczynnika 

wzmocnienia 𝐾𝑖+1 w sposób przyrostowy w każdym kroku obliczeniowym zgodnie 

z zależnością (początkowa wartość współczynnika wzmocnienia wynosi zero): 

 𝐾𝑖+1 = 𝐾𝑖 + ∆𝐾𝑖 (4.7) 

Tak otrzymane wzmocnienie jest wykorzystywane w równaniu (4.2) do generowania 

wszystkich sygnałów obiektu, nawet sygnałów dla których nie dokonuje się pomiarów. Wartość 

błędu 휀𝑖 z równania (4.1) dostarcza bieżącą informację o rozbieżności między sygnałami 

obiektu 𝑥𝑖, a generowanymi w układzie monitorującym 𝑥𝑖 (patrz Rys. 4.3). Zatem aktualna 

wartość korekty wzmocnienia ∆𝐾𝑖 wynika z wartości błędu adaptacyjnego wskazującego na 

konieczność zmiany wzmocnienia w celu zmniejszenia błędu  휀𝑖.  

Ogólną koncepcję algorytmu AP przedstawiono na schemacie blokowym (Rys. 4.3). 

 



4 Algorytmy adaptacyjne dla systemów monitorowania online 

 

46 

 

 

Rys. 4.3 Schemat blokowy algorytmu AP 

Algorytm generuje sygnały 𝑥𝑖 reprezentujące wszystkie sygnały obiektu na podstawie 

realizowanych w trybie online pomiarów 𝑦𝑖 tylko niektórych sygnałów obiektu. W istotny 

sposób na jakość otrzymywanych sygnałów 𝑥𝑖 wpływa część algorytmu określająca bieżące 

wartości korekty wzmocnień 𝛥𝐾𝑖. W trakcie określania wielkości korekty wykorzystywany jest 

współczynnik adaptacyjny 𝜉𝑖 (zob. rów. (4.6)) określony w każdym kroku na podstawie 

bieżącego błędu i jego dynamiki 휀�̇�. Sposób wyznaczania wartości współczynnika 

adaptacyjnego zaprezentowano na Rys. 4.4. 
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Rys. 4.4 Schemat blokowy algorytmu wyznaczającego wartość  𝜉𝑖, stanowiący fragment algorytmu AP 

z Rys. 4.3  

Współczynnik adaptacyjny poprzez swoją wartość wpływa na przyrosty korekt 

uzależniając je od błędu adaptacji i tendencji zmian jego wartości. Przy zerowej wartości błędu 

adaptacji (fragment A schematu) i jednoczesnej tendencji zwiększania się tego błędu (휀�̇� > 0) 

współczynnik adaptacyjny przyjmuje wartość dodatnią powodując zwiększenie wartości 

współczynników wzmocnień. Przy zmniejszających się błędach (휀�̇� < 0), ujemna wartość 

współczynnika adaptacji spowoduje zmniejszenie współczynników wzmocnień. Przy braku 

zmian wielkości błędów (휀�̇� = 0) wartość współczynników wzmocnień zostanie na poprzednim 
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poziomie. Na podobnej zasadzie dokonuje się wyznaczania wartości współczynnika 

adaptacyjnego dla błędów większych (fragment B schematu) czy mniejszych (fragment 

C schematu) od zera zgodnie z algorytmem (Rys. 4.4).   

Występujący w równaniu (4.6) współczynnik proporcjonalności 𝑘𝑝 określa wielkość 

korekty proporcjonalnie do wielkości błędu adaptacji. Na obecnym etapie badań do 

wyznaczenia jego wartości wymagana jest wiedza ekspercka. Przy doborze wektora 𝑘𝑝 należy 

pamiętać, aby w wyniku obliczeń uzyskać zmiany współczynnika wzmocnienia odpowiednio 

duże, w celu zwiększenia szybkości reakcji czyli podążania estymaty za stanem, ale nie 

powinny one powodować destabilizacji rozwiązania równania różniczkowego. Wiąże się to 

z wartościami własnymi systemu filtrującego, ∆𝐾 powinno gwarantować stabilność rozwiązania 

(niewielkie wartości), a z drugiej strony żądamy szybkiej reakcji, czyli dużej dynamiki zmian 

(większe wartości) co ostatecznie implikuje sprzeczne wymagania. W celu zapewnienia 

prawidłowości funkcjonowania układu wersja ostrożniejsza jest bardziej pożądana i dlatego 

𝑘𝑝 < 1. W wyniku eksperymentów symulacyjnych można oszacować wartości 𝑘𝑝, aby 

rozwiązanie spełniało żądane dokładności.   

4.4 Algorytm proporcjonalno-różniczkowy wyznaczania korekty 

wzmocnienia (APR) 

Koncepcja zaproponowanego adaptacyjnego algorytmu proporcjonalno-różniczkowego 

wyznaczania korekty wzmocnienia, polega na zastosowaniu w równaniu filtracji zmian 

wzmocnienia w każdym kroku pomiarowym, wyznaczanych proporcjonalnie do błędu 

adaptacyjnego 휀𝑖 i pochodnej jego zmian. 

Równanie określające wielkość proporcjonalno-różniczkującej korekty współczynnika 

wzmocnienia przyjmuje postać: 

 
∆𝐾𝑖 = 𝜉𝑖 (𝑘𝑝휀𝑖 + 𝑇𝑑

𝑑휀𝑖
𝑑𝑡
) (4.8) 

gdzie: 𝑇𝑑 – wektor współczynników różniczkowej składowej korekty wzmocnienia 

uwzględniającej trendy zmian błędu adaptacji,  

 
𝑑𝜀𝑖

𝑑𝑡
 – pochodna określająca tendencję zmian błędu adaptacji ≈

𝜀(𝑡)−𝜀(𝑡−𝜏)

𝜏
. 

W algorytmie APR oprócz parametru proporcjonalnej zmiany współczynników 

wzmocnienia 𝑘𝑝 zastosowano również parametr różniczkowej korekty wzmocnienia 𝑇𝑑, który 

jest mnożony przez pochodną błędu adaptacji w związku z czym korekta zależy również od 

tendencji zmian błędu adaptacji. Na obecnym etapie badań do wyznaczenia wartości 

parametrów 𝑇𝑑 oraz 𝑘𝑝 występujących w równaniu (4.8) wymagana jest wiedza ekspercka. 
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Korekta wyznaczona zgodnie z równaniem (4.8) w każdym kroku obliczeniowym 

aktualizuje przyrostowo wartość współczynnika wzmocnienia 𝐾 identycznie jak w przypadku 

algorytmu AP zgodnie z zależnością (4.7). Początkowa wartość współczynników wzmocnienia 

w tym algorytmie również wynosi zero. 

Na Rys. 4.5 zaprezentowano schemat blokowy algorytmu APR. 

 

Rys. 4.5 Schemat blokowy algorytmu proporcjonalno-różniczkowego 

Algorytm proporcjonalno-różniczkowego wyznaczania korekty wzmocnienia na podstawie 

pomiarów i wyliczonego błędu adaptacji generuje wszystkie sygnały obiektu. W równaniu 

generującym sygnały obiektu uwzględniono pochodną błędu adaptacji (𝑇𝑑
𝑑𝜀𝑖

𝑑𝑡
) oraz dokonano 

przyrostowej korekty uwzględniającej wartości współczynnika adaptacyjnego 𝜉𝑖. Określenie 

wartości współczynnika adaptacyjnego odbywa się zgodnie z algorytmem prezentowanym na 

Rys. 4.4. 

Wartość 𝑇𝑑 odpowiadająca za wartość korekty zależnej od pochodnej nie powinna 

dominować w równaniu określającym wielkość korekty, gdyż może to spowodować 
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niestabilność algorytmu. Udział części różniczkującej może dominować jedynie w przypadku 

niewielkich wartości błędów. Przy dużych wartościach błędów adaptacji część różniczkująca 

przyspiesza działanie algorytmu. 

Dobór parametrów 𝑘𝑝 i 𝑇𝑑 powinien odbywać się analogicznie jak dla regulatora 

z zastosowaniem reguły Zieglera-Nicholsa, czyli najpierw należy dokonać doboru 𝑘𝑝 dla części 

proporcjonalnej, a następnie zmniejszając 𝑘𝑝 należy zwiększać 𝑇𝑑 utrzymując prawidłowe 

funkcjonowanie układu. 

4.5  Algorytmy z mechanizmem zatrzaskowym o zadanych własnościach 

dynamicznych: proporcjonalny (APWD) oraz proporcjonalno-

różniczkowy (APRWD)  

Idea algorytmów o zadanych własnościach dynamicznych wywodzi się z założenia 

lokalizacji wartości własnych w dowolnie zadanym obszarze stabilności charakteryzującym się 

określonymi wymaganiami. Algorytmy te oparte zostały na koncepcji wykorzystania wartości 

własnych systemu monitorującego, wyznaczanych w czasie ich funkcjonowania. Na podstawie 

położenia wartości własnych na płaszczyźnie zespolonej można określić stabilność i parametry 

dynamiki układu. Ze względu na to, iż położenie wartości własnych na prawo od osi urojonej 

oznacza niestabilność układu, dlatego projektuje się taki system, którego wszystkie wartości 

własne leżą w lewej półpłaszczyźnie płaszczyzny zespolonej, uzyskując w ten sposób układ 

stabilny. Ponadto wymuszanie położenia wartości własnych w zadanym obszarze powoduje 

dodatkowo uzyskanie pożądanych własności dynamicznych systemu. Ogólnie można 

stwierdzić, iż im większa odległość wartości własnych od osi urojonej tym większa jest 

dynamika zmian współrzędnych wektora stanu projektowanego systemu. Uzyskuje się zatem 

sytuację, w której współrzędne stanu obiektu są znacznie wolniejsze od systemu 

monitorującego, co było założeniem projektowanych algorytmów.  

Na Rys. 4.6 przedstawiono przykładowe rozkłady wartości własnych obiektu, filtru 

Kalmana oraz pożądany obszar położenia wartości własnych systemu monitorującego. 

Zielonym kolorem na rysunku oznaczono wymagany obszar położenia wartości własnych 

systemu monitorującego 𝜆, z którego wynika narzucana dynamika rozwiązania projektowanych 

algorytmów.  Granice tego obszaru w algorytmach określają dwa parametry 𝛼 oraz 𝜂. Kąt 𝛼 

wprowadzono w celu ograniczenia oscylacji sygnałów. Parametr 𝜂 utrzymuje zadaną odległość 

wartości własnych od osi urojonej, zwiększając szybkość zmian wektora 𝑥. Zwiększona wartość 

𝜂 powoduje uzyskanie większej dynamiki systemu monitorującego – szybsze reakcje systemu. 

Algorytmy APWD i APRWD wykorzystują tzw. mechanizm zatrzaskowy polegający na 

dobraniu takiej wartości korekty wzmocnienia ∆𝐾𝑖, aby wartości własne systemu 
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monitorującego po osiągnięciu zadanego obszaru określonego parametrami 𝛼 i 𝜂 nie „wyszły” 

poza ten obszar. 

 

Rys. 4.6 Obszar wymaganego położenia wartości własnych systemu monitorującego 

Wartości własne w prezentowanym podejściu wyznaczane są dla aktualnego 

i następnego obiegu pętli algorytmu zgodnie z zależnością: 

 𝜆𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 = 𝑒𝑖𝑔(𝑨 − 𝐾𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑪) (4.9) 

gdzie: 𝜆𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 – wartości własne w zależności od indeksu w i-tym lub i+1 kroku, 

 𝑒𝑖𝑔(. ) – wartości własne macierzy utworzonej z 𝐴 oraz modyfikowanej wartości 𝐾 

odpowiednio dla i-tego lub i+1 kroku mnożonej przez macierz 𝐶. 

Wartości własne systemu monitorującego zależą od obiektu reprezentowanego poprzez 

macierz 𝐴 i współczynników wzmocnień w równaniu filtracji.  

Schemat blokowy adaptacyjnych algorytmów o zadanych własnościach dynamicznych 

systemu monitorującego (Rys. 4.7) stanowi rozszerzenie wcześniejszych algorytmów tj.: 

proporcjonalnego i proporcjonalno-różniczkowego. 
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Rys. 4.7 Schemat blokowy algorytmów APWD oraz APRWD 

W szczególnych przypadkach algorytmy APWD oraz APRWD do pewnego momentu 

funkcjonują identycznie jak zwykłe algorytmy AP i APR, a ich rozszerzenie stanowią 

zaznaczone na Rys. 4.7 fragmenty D i E będące elementami składowymi mechanizmu 
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zatrzaskowego odpowiedzialnego za utrzymanie własności dynamicznych systemu określonych 

parametrami 𝛼 i 𝜂. 

Fragment D schematu blokowego algorytmu odpowiada za: 

 wyliczanie wartości własnych dla i-tego kroku (zaczynając od 𝑖 > 2), 

 sprawdzanie czy wartości własne uzyskały zgodności położenia z wymaganiami, 

 ustalenie wartości zmiennej logicznej możliwa_korekta=true po pierwszym 

spełnieniu wymagań dynamiki przez wartości własne i zapisanie granicznych 

wartości wzmocnień.  

Wartość zmiennej możliwa_korekta=true inicjuje działanie fragmentu E, zawartego 

w schemacie blokowym algorytmu, odpowiedzialnego za: 

 wyliczanie wartości własnych uwzględniających współczynniki wzmocnień dla  

i+1 kroku, 

 sprawdzenie zgodności położenia wyliczonych wartości własnych z założeniami 

dynamiki określonymi parametrami 𝛼 oraz 𝜂 i decyzje o: 

 zachowaniu aktualnie wyznaczonych wzmocnień w przypadku spełnienia 

wymagań dynamiki, 

 rezygnacji z korekty ∆𝐾𝑖, wyliczonej dla współczynników wzmocnień 𝐾𝑖+1, 

gdy położenie wartości własnych systemu w kolejnym kroku było by poza 

wymaganym obszarem (szczegóły na Rys. 4.6).  

Zmienna logiczna możliwa_korekta występująca w schemacie blokowym omawianych 

algorytmów stanowi uogólnienie dla zbioru kilku zmiennych logicznych. Określają one różne 

przypadki pozwalające spełnić wymagania dynamiki, stanowiąc kolejne „zapadki” mechanizmu 

zatrzaskowego.  

Na Rys. 4.8 zaprezentowano szczegółowy schemat blokowy fragmentu D z Rys. 4.7, 

w którym ustala się wartości poszczególnych zmiennych logicznych, tak aby można było 

kontrolować położenie wartości własnych inicjując działanie mechanizmu zatrzaskowego 

z fragmentu E (Rys. 4.7). Ustawienie poszczególnych zmiennych logicznych na wartość true 

powoduje, że w kolejnych iteracjach odpowiednie rozgałęzienie schematu blokowego (Rys. 4.8) 

stanowiącego fragment D algorytmu nie będzie wykonywane. Oznacza to, że wartości własne 

systemu spełniające określone wymagania już pojawiły się w pożądanym obszarze dynamiki 

określonym parametrami  𝛼 i 𝜂. 
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Rys. 4.8 Szczegółowy schemat blokowy „fragmentu D” algorytmów APWD i APRWD kontrolującego 

pierwsze trafienia wartości własnych w zadany obszar ich położenia  

Pierwsze wystąpienia położenia wartości własnych 𝜆 zgodnych z wymaganiami 

dynamiki zmieniają sukcesywnie poszczególne wartości zmiennych logicznych 𝑔𝑝𝑟𝑒 , 𝑔𝑖𝑚 i 𝑔𝑟𝑒 

na true. W przypadku braku spełnienia warunków lokalizacji wartości własnych 

w dopuszczalnym obszarze stabilności, pojedyncze zmienne logiczne pozostają przy 

wartościach false i mogą one zostać zmienione w kolejnych iteracjach. W ogólności poprawnie 

realizowane zadanie przez te algorytmy może spowodować, że nie wszystkie zmienne logiczne 

będą przyjmować wartości true. Ponadto w algorytmie wykorzystuje się tzw. wartości graniczne 

współczynników wzmocnień, których użycie powoduje ich „stabilizację” rozumianą jako 

ograniczenie osiągania bardzo dużych wartości wzmocnień 𝐾𝑖 w długim okresie pracy 

algorytmu. W przypadku, gdy aktualny wektor korekty wzmocnień ∆𝐾𝑖 spowodowałby 

„wyjście” wartości własnych systemu z obszaru pożądanego przyjęto, że rezygnuje się z tych 

korekt, a wzmocnienia przyjmują te właśnie wartości graniczne. Takie podejście powoduje, że 

wyznaczane wzmocnienia nie będą zbyt daleko oddalane na lewo od granicy obszaru 𝜂.  
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Poniżej przedstawiono szczegółowe uwarunkowania powodujące zmiany wartości 

zmiennych logicznych. I tak zmienna logiczna 𝑔𝑖𝑚 określa, czy położenie wartości własnych 

posiadających część urojoną spełniło już wymagania wyznaczone poprzez parametry 𝛼 i 𝜂. 

Zmiana jej wartości oraz ustalenie granicznej wartości współczynników wzmocnień odbywa się 

zgodnie z zależnością zapisaną w pseudokodzie: 

 
𝒊𝒇 𝑔𝑖𝑚 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒  &&  𝑖𝜆𝑖 ≠ 0  &&  

𝑖𝜆𝑖
𝑟𝜆𝑖

< 𝑡𝑔𝛼  &&  𝑟𝜆𝑖  < 𝜂  

𝒕𝒉𝒆𝒏  𝑔𝑖𝑚 = 𝑡𝑟𝑢𝑒, 𝐾𝑔𝑖𝑚 = 𝐾𝑖 
(4.10) 

gdzie: 𝑖𝜆𝑖 – część urojona wartości własnych w i-tym kroku, 

𝑟𝜆𝑖 – część rzeczywista wartości własnych w i-tym kroku, 

𝐾𝑔𝑖𝑚 – graniczne wartości wzmocnień dla wartości własnych z częścią urojoną, 

𝑔𝑖𝑚 – zmienna  logiczna określająca spełnienie warunku kątowego położenia wartości 

własnych z częścią urojoną. 

W przypadkach, gdy spełniony zostaje warunek odległości wartości własnych od osi 

urojonej określany przez parametr 𝜂, zmieniana jest wartość zmiennej 𝑔𝑝𝑟𝑒. Zmienna ta 

wskazuje, że wartości własne z częścią urojoną znalazły się w odpowiedniej odległości od osi 

urojonej lecz nie spełniły jeszcze warunku określonego poprzez kąt 𝛼. Zmiana wartości tej 

zmiennej następuje zgodnie z zasadą: 

 𝒊𝒇 𝑔𝑝𝑟𝑒 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒  &&  𝑖𝜆𝑖 ≠ 0  &&   𝑟𝜆𝑖  < 𝜂  

𝒕𝒉𝒆𝒏  𝑔𝑝𝑟𝑒 = 𝑡𝑟𝑢𝑒,  𝐾𝑔𝑝𝑟𝑒 = 𝐾𝑖 
(4.11) 

gdzie: 𝐾𝑔𝑝𝑟𝑒 – pomocnicza graniczna wartości wzmocnień dla wartości własnych z częścią 

urojoną, 

𝑔𝑝𝑟𝑒 – pomocnicza zmienna logiczna określająca spełnienie warunku odległościowego 

położenia wartości własnych z częścią urojoną. 

Dla przypadku, gdy wartości własne będą liczbami tylko rzeczywistymi rozważono 

sytuację, dla której ustala się ich wartości graniczne. W szczególności, gdy wartości własne dla 

𝐾𝑖+1 przyjmują wartości z prawej strony 𝜂 a poprzednie wartości własne były w obszarze 

dozwolonym to zmienna logiczna 𝑔𝑟𝑒 przyjmuje wartość true, a granicznymi wartościami stają 

się te z obszaru dozwolonego. Zmiana wartości 𝑔𝑟𝑒 na true oraz wyznaczenie granicznej 

wartości współczynników wzmocnień w tym przypadku przeprowadza się zgodnie 

z zależnością: 
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 𝒊𝒇  𝑔𝑟𝑒 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒  &&  𝑖𝜆𝑖 = 0  &&  𝑟𝜆𝑖 > 𝜂   

𝒕𝒉𝒆𝒏  𝑔𝑟𝑒 = 𝑡𝑟𝑢𝑒,  𝐾𝑔𝑟𝑒 = 𝐾𝑖−1 
(4.12) 

gdzie: 𝐾𝑔𝑟𝑒  – graniczne wartości wzmocnień dla wartości własnych bez części urojonej, 

𝑔𝑟𝑒 – zmienna logiczna określająca spełnienie warunku odległościowego położenia 

wartości własnych bez części urojonej. 

Szczegółowy opis zadania fragmentu E algorytmu z Rys. 4.7 dotyczy wykorzystania 

zmiennych logicznych w celu przyjęcia odpowiednich wartości wzmocnień dla utrzymania 

zadanej dynamiki systemu.  

 

Rys. 4.9 Szczegółowy schemat blokowy „fragmentu E” algorytmów APWD i APRWD  

Zaprezentowany na Rys. 4.9 fragment algorytmu, stanowi część mechanizmu 

zatrzaskowego, który ostatecznie określa wartości współczynników wzmocnień dla kolejnego 

kroku (𝐾𝑖+1). W czasie funkcjonowania algorytmu kolejne wygenerowane wartości wzmocnień 

mogą spowodować, że dynamika systemu jest poza pożądanym obszarem, pomimo iż we 

wcześniejszych iteracjach uzyskane wzmocnienia spełniały te wymagania. Dla tych sytuacji 

rozważa się następujące przypadki: 
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a) dla wartości własnych posiadających część urojoną różną od zera, określenie 

wzmocnienia odbywa się zgodnie z zapisanymi w pseudokodzie zależnościami: 

𝒊𝒇 𝑖𝜆𝑖+1 ≠ 0  &&  𝑔𝑖𝑚 = 𝑡𝑟𝑢𝑒  &&  
𝑖𝜆𝑖+1
𝑟𝜆𝑖+1

> 𝑡𝑔𝛼   

𝒕𝒉𝒆𝒏  𝐾𝑖+1 = 𝐾𝑔𝑖𝑚   
(4.13) 

 𝒊𝒇 𝑖𝜆𝑖+1 ≠ 0  &&   𝑔𝑖𝑚 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒  &&  𝑔𝑝𝑟𝑒 = 𝑡𝑟𝑢𝑒  &&  𝑟𝜆𝑖+1 > 𝜂   

𝒕𝒉𝒆𝒏  𝐾𝑖+1 = 𝐾𝑖 
(4.14) 

gdzie: 𝐾𝑖+1 – jest wartością współczynników wzmocnień dla następnego kroku. 

Zależność (4.13) wykonywana jest dla przypadków, w których wartości własne dla 

wzmocnienia 𝐾𝑖+1 spełniają wymagania dla kąta 𝛼, natomiast zależność (4.14) dotyczy 

przypadku, gdy nie został jeszcze osiągnięty warunek określony przez kąt 𝛼 (4.10), a dokonuje 

się korekty związanej z niespełnieniem przez wartości własne dla wzmocnienia 𝐾𝑖+1 warunku 

odległości 𝜂.  

b) dla wartości własnych z zerową wartością części urojonej wyznaczenie wzmocnienia 

odbywa się według zależności: 

 𝒊𝒇 𝑖𝜆𝑖+1 = 0  &&  𝑔𝑟𝑒 = 𝑡𝑟𝑢𝑒  &&  𝑟𝜆𝑖+1 > 𝜂  &&   𝑔𝑖𝑚 = 𝑡𝑟𝑢𝑒  

𝒕𝒉𝒆𝒏  𝐾𝑖+1 = 𝐾𝑔𝑖𝑚 
(4.15) 

 𝒊𝒇 𝑖𝜆𝑖+1 = 0  &&  𝑔𝑟𝑒 = 𝑡𝑟𝑢𝑒  &&  𝑟𝜆𝑖+1 > 𝜂  &&   𝑔𝑖𝑚 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒  

𝒕𝒉𝒆𝒏  𝐾𝑖+1 = 𝐾𝑖 
(4.16) 

Zależność (4.15) i (4.16) wykonywane są dla przypadków, w których wartości własne 

dla wzmocnienia 𝐾𝑖+1 nie spełniają wymagań dla odległości 𝜂. W tej sytuacji rozważa się 

dodatkowo poprzednie położenia wartości własnych. Jeśli ustalona jest (na podstawie 

poprzednich iteracji) graniczna wartość 𝐾𝑔𝑖𝑚 to wzmocnienie 𝐾𝑖+1 przyjmuje jej wartość. 

Natomiast, gdy nie jest jeszcze określone 𝐾𝑔𝑖𝑚 wówczas rezygnuje się z aktualnej korekty. Na 

podstawie przeprowadzonych eksperymentów okazało się, że takie podejście zapewnia 

poprawne funkcjonowanie całego systemu, a ponadto wzmocnienia nie osiągają bardzo dużych 

wartości. 

Zaprojektowane zgodnie z prezentowaną ideą adaptacyjne algorytmy o zadanych 

własnościach dynamicznych systemu monitorującego wykorzystujące mechanizm zatrzaskowy 

ustawiany poprzez parametry 𝛼 i 𝜂, wpływający na korektę wartości współczynników 

wzmocnień, utrzymują zadaną dynamikę systemu bez utraty stabilności rozwiązania. 
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5 Złożoności obliczeniowe algorytmów 

Analiza algorytmów ma na celu znalezienie najlepszych algorytmów ze względu na 

poprawność semantyczną i złożoność obliczeniową dla określonych zadań komputerowych. 

Jedną z gałęzi analizy algorytmów jest teoria złożoności obliczeniowej, która zajmuje się 

oszacowaniem złożoności czasowej i pamięciowej algorytmów, a dotyczy ona ilości zasobów 

potrzebnych do rozwiązania danego zadania. Złożoność czasowa jest ilością czasu potrzebnego 

do wykonania zadania, wyrażonego jako funkcja ilości danych, natomiast złożoność 

pamięciowa jest ilością pamięci potrzebnej do wykonania zadania, wyrażonej jako funkcja 

ilości danych. Złożoność czasowa pozwala na oszacowanie czasu działania programu. Jednakże 

dokładne jej wyznaczenie zależy od zastosowanego kompilatora czy typu komputera, a ponadto 

jest bardzo pracochłonnym procesem. Z tego powodu zazwyczaj nie dokonuje się dokładnych 

obliczeń, a określa się jedynie pewien rząd wielkości [58].  Na złożoność algorytmu składają się 

proste instrukcje wykonywane przez procesor, dlatego można ją postrzegać jako maksymalną 

liczbę operacji pierwotnych, które musi wykonać program. Do tych operacji należą pojedyncze 

dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie itp. Podczas wyznaczania złożoności niektóre 

operacje nie są uwzględniane i są pozostawiane niepoliczone, gdyż dla określenia złożoności 

najistotniejsze są operacje dominujące. Na tych operacjach należy się skoncentrować, gdyż są 

one zazwyczaj wykonywane najwięcej razy i to od nich w największym stopniu będzie zależała 

złożoność. Należy jednak podkreślić, że liczba dominujących operacji zależy również od 

konkretnych danych wejściowych. Zazwyczaj jest to rozmiar danych, ale może to być również 

rozmiar macierzy kwadratowej, czy wartość jakiejś zmiennej [59].    

Teoria złożoności bazuje na wielu modelach, pozwalających określić jak wydajny jest 

dany algorytm pod kątem zużycia pamięci czy czasu wykonywania. W Tab. 5.1 przedstawiono 

powszechnie używane klasy złożoności czasowej algorytmów w kolejności od najszybszego do 

najwolniejszego. Złożoność pamięciowa algorytmów jest obecnie znacznie rzadziej 

analizowana, a wynika to z rozwoju współczesnych układów komputerowych. 
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Tab. 5.1 Klasy złożoności (opracowanie własne na podstawie: [60,61]) 

Złożoność  Zapis Czas wykonania algorytmu 

 stała  Ο(1) stały i nie zależy od rozmiaru danych 

wejściowych 

logarytmiczna Ο(𝑙𝑜𝑔 𝑛) rośnie logarytmiczne wraz ze wzrostem ilości 

danych 

liniowa Ο(𝑛) proporcjonalny do rozmiaru danych wejściowych 

liniowo-

logarytmiczna 
Ο(𝑛 𝑙𝑜𝑔 𝑛) iloczyn funkcji liniowej i logarytmicznej 

kwadratowa Ο(𝑛2) rośnie proporcjonalnie do kwadratu rozmiaru 

danych wejściowych 

sześcienna Ο(𝑛3)  rośnie proporcjonalnie do sześcianu rozmiaru 

danych wejściowych 

wielomianowa Ο(𝑛 𝑟 + 𝑛𝑟−1+ . . . + 𝑛1) rośnie proporcjonalnie do pewnego wielomianu 

rozmiaru danych wejściowych 

wykładnicza Ο(𝑋𝑛), 𝑋 ≥  2 rośnie wykładniczo względem rozmiaru danych 

silni Ο(𝑛!) rośnie z szybkością silni względem rozmiaru 

danych 

Na Rys. 5.1 przedstawiono jak zmienia się liczba wykonywanych operacji (czas 

wykonania przy jednakowych możliwościach obliczeniowych) w zależności od rozmiaru 

danych wejściowych w przypadku wybranych złożoności obliczeniowych algorytmów. Jak 

można zauważyć przy rozmiarze danych około 1024 dla złożoności 𝑛2 liczba wykonywanych 

operacji jest o trzy rzędy wielkości mniejsza od liczby operacji dla złożoności 𝑛3, a zatem czas 

wykonania obliczeń dla złożoności  𝑛2 będzie dużo mniejszy w stosunku do złożoności 𝑛3. 

  

Rys. 5.1 Liczba operacji dla różnych klas złożoności 

O ile znalezienie dokładnej funkcji określającej złożoność algorytmu może być bardzo 

istotne, to jak już wspomniano w praktyce stosuje się jej oszacowanie. Takie oszacowanie 
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nazywane jest notacją asymptotyczną. Wyróżnia się następujące podstawowe notacje [58,62]: Ο 

(duże Ο (omikron)), Ω (omega) i Θ (theta). 

Notacja Ο będąca oszacowaniem z góry zakłada, że istnieje funkcja 𝑔(𝑛), dla której 

spełniona jest poniższa własność: 

 Ο(𝑓(𝑛)) = {𝑔(𝑛): ∃𝑎, 𝑛0 ∈ ℕ
+∀𝑛 ≥ 𝑛0 0 ≤ 𝑔(𝑛) ≤ 𝑎𝑓(𝑛)} (5.1) 

Własność ta oznacza, że funkcja 𝑓(𝑛) pomnożona przez jakąś stałą 𝑎 będzie większa bądź 

równa wynikowi funkcji 𝑔(𝑛). Własność ta jest spełniona dla wszystkich 𝑛, które będą większe 

od 𝑛0.  

Notacja Ω jest oszacowaniem z dołu i zakłada, że istnieje funkcja 𝑔(𝑛), dla której 

spełniona jest własność: 

 Ω(𝑓(𝑛)) = {𝑔(𝑛): ∃𝑎, 𝑛0 ∈ ℕ
+∀𝑛 ≥ 𝑛0 0 ≤ 𝑎𝑓(𝑛) ≤𝑔(𝑛)} (5.2) 

Własność ta oznacza, że funkcja 𝑓(𝑛) pomnożona przez jakąś stałą 𝑎 będzie mniejsza bądź 

równa wynikowi funkcji 𝑔(𝑛). Własność ta jest spełniona dla wszystkich 𝑛, które będą większe 

od 𝑛0 

Natomiast notacja Θ to połączenie notacji Ο i Ω. W tym przypadku funkcja użyta do 

oszacowania musi spełniać zależność: 

 Θ(𝑓(𝑛)) = {𝑔(𝑛): ∃𝑎1, 𝑎2, 𝑛0 ∈ ℕ
+∀𝑛 ≥ 𝑛0 0 ≤ 𝑎1𝑓(𝑛) ≤ 𝑔(𝑛) ≤ 𝑎2𝑓(𝑛)} (5.3) 

Oznacza to, że funkcja 𝑓(𝑛) pomnożona przez stałą 𝑎1 będzie mniejsza bądź równa wartości 

funkcji 𝑔(𝑛). Jednocześnie funkcja 𝑔(𝑛) będzie mniejsza bądź równa funkcji 𝑓(𝑛) pomnożonej 

przez stałą 𝑎2. Co oznacza, że dla 𝑛 ≥ 𝑛0  funkcja 𝑔(𝑛) jest równa 𝑓(𝑛) z dokładnością do 

stałej czynnika (wartości obu funkcji są do siebie proporcjonalne). Mówimy też, że jeśli 𝑔(𝑛) 

należy do Θ(𝑓(𝑛)), to 𝑓(𝑛) jest asymptotycznie dokładnym oszacowaniem dla 𝑓(𝑛). 

W pracy oszacowanie złożoności algorytmów odnosić się będzie do górnej granicy 

oszacowania czyli notacji Ο. Notacja ta opisuje działanie algorytmu badanego pod kątem jego 

ogólnej struktury. Jednakże często notacja Ο jest również używana nieformalnie do opisu 

asymptotycznie dokładnych oszacowań. Rozróżnienie górnego oszacowania od dokładnego 

oszacowania stało się jednak standardem w literaturze związanej z algorytmami [63]. 

5.1 Złożoność obliczeniowa filtru Kalmana 

W celu przeprowadzenia porównania złożoności obliczeniowej prezentowanych 

w pracy algorytmów z algorytmem filtru Kalmana wyznaczono jego złożoność, którą 

zaprezentowano w Tab. 5.2.    
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Tab. 5.2 Złożoność obliczeniowa filtru Kalmana 

 
Algorytm filtru Kalmana: Złożoność:  

1. 𝑑

𝑑𝑡
𝑷 = 𝑨𝑷 + 𝑷𝑨𝑇 − 𝑷𝑪𝑇𝑽−1𝑪𝑷+ 𝑫𝑾𝑫𝑇 

 8𝑛3 + 4𝑛2 + 3𝑛  

2. 𝐾𝐹 = 𝑷𝑪
𝑇𝑽−1  2𝑛3 + 2𝑛2  

3. �̇� = 𝑨𝑥 + 𝐾𝐹[𝑦 − 𝑪𝑥]  

 (rozwiązanie metodą Rungego-Kutty)
1
 

4𝑛2 + 22𝑛   

 Całkowita złożoność algorytmu:   10𝑛3 + 10𝑛2 + 25𝑛 ∈ 𝚶(𝒏𝟑) 

Rozwiązanie równania Riccatiego [64] wymaga wykonania ośmiu operacji mnożenia 

macierzy o złożoności Ο(𝑛3), trzech operacji transponowania macierzy oraz odwrócenia 

macierzy dla których złożoność wynosi Ο(𝑛2) oraz dwa dodawania i jedno odejmowanie 

macierzy o złożoności Ο(𝑛). Stosowane oznaczenie 𝑛 oznacza rozmiar danych – rozmiar 

macierzy, wektora. Wyznaczenie współczynników wzmocnienia wymaga wykonania trzech 

operacji mnożenia jednej transpozycji i odwrócenia macierzy. Natomiast wyznaczenie estymaty 

wymaga wykonania dwóch operacji mnożenia macierzy z wektorem o złożoności Ο(𝑛2) oraz 

mnożenia wektorów, dodawania i odejmowania charakteryzujących się złożonościami Ο(𝑛).   

5.2 Złożoność obliczeniowa metody Rungego-Kutty 

W badaniach przeprowadzonych w niniejszej pracy wystąpiła konieczność rozwiązania 

równań różniczkowych zwyczajnych opisujących obiekty. Dla otrzymania dokładnych 

wyników obliczeń przyjęto metodę Rungego-Kutty. Metoda ta ma pewną przewagę 

w dokładności rozwiązań w stosunku do innych metod np. metody Eulera przy umiarkowanym 

nakładzie obliczeniowym [65]. Większą dokładność osiąga poprzez ponowną ocenę 𝑓(·,·) 

w punktach pośrednich między (𝑥𝑛, 𝑡 (𝑥𝑛)) a (𝑥𝑛+1, 𝑡 (𝑥𝑛+1). Metoda Rungego-Kutty polega 

więc na obliczeniu wartości 𝑓(𝑥, 𝑡) w pewnych szczególnie dobranych punktach leżących 

w pobliżu krzywej rozwiązania w przedziale (𝑥𝑛, 𝑥𝑛 + 𝑢) i na utworzeniu takiej kombinacji 

tych wartości, która z dobrą dokładnością daje przyrost  𝑡𝑛+1 − 𝑡𝑛 [66]. Ogólna postać metody 

jest zdefiniowana jako: 

 𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 + 𝑢𝜙(𝑥𝑛, 𝑡𝑛; 𝑢), (5.4) 

 
𝜙(𝑥, 𝑡; 𝑢) =∑𝑐𝑟𝑝𝑟

𝑚

𝑟=1

, (5.5) 

                                                      

1
 Rozwiązanie metodą Eulera posiada złożoność: 2𝑛2 + 3𝑛 
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 𝑝1 = 𝑓(𝑥, 𝑡), (5.6) 

 

𝑝𝑟 = 𝑓 (𝑥 + 𝑢∑𝑏𝑟𝑠𝑝𝑠

𝑟−1

𝑠=1

, 𝑡 + 𝑢𝑎𝑟) , 𝑟 = 2,… ,𝑚, (5.7) 

 

𝑎𝑟 =∑𝑏𝑟𝑠 , 𝑟 = 2,… ,𝑚,

𝑟−1

𝑠=1

 (5.8) 

gdzie: 𝑢 – rozmiar kroku dyskretyzacji, 

𝜙 – ciągła funkcja zmiennych, 

 𝑚 ≥ 1 – rząd metody, 

 𝑠 ≥ 1 – liczba kroków pośrednich, 

 𝑐𝑟 , 𝑏𝑟, 𝑎𝑟 – stałe zależne od rzędu metody. 

Jest to tzw. jawna metoda Rungego – Kutty m-tego rzędu, bo liczby 𝑝1, 𝑝2,…𝑝𝑚 wyznacza się 

w sposób rekurencyjny, bez rozwiazywania układu równań. Współczynniki 𝑎2, 𝑎3, …𝑎𝑟 oraz 

𝑏𝑟𝑠, 𝑟 = 2,…𝑚, 𝑠 = 1,…𝑚 i 𝑐1, … 𝑐𝑚 wyznacza się żądając, aby 𝜙 było bliskie odpowiedniemu 

wyrażeniu we wzorze Taylora. Dla wartości 𝑠 oznaczającej liczbę kroków pośrednich oraz 𝑚 

oznaczającej rząd, to zachodzi związek 𝑚 ≤  𝑠. Po podstawieniu do ogólnego wzoru 𝑠 = 2, 

można otrzymać wzór na metodę Eulera-Cauchy’ego, czyli metodę Rungego-Kutty drugiego 

rzędu. Najpopularniejszą jednak metodą jednokrokową jest metoda Rungego-Kutty rzędu 

czwartego o czterech krokach pośrednich. Złożoność obliczeniową tego algorytmu 

przedstawiono w Tab. 5.3. 

Tab. 5.3 Złożoność obliczeniowa metody Rungego-Kutty 

 
Metoda Rungego-Kutty: Złożoność (dla obiektu):  

1. 𝑝1 = 𝑓(𝑥) + 𝑤  𝑛2 + 2𝑛  

2. 
𝑝2 = 𝑓 (𝑥 + 𝑝1

𝑑𝑡

2
) + 𝑤 

 𝑛2 + 4𝑛  

3. 
𝑝3 = 𝑓 (𝑥 + 𝑝2

𝑑𝑡

2
) + 𝑤 

𝑛2 + 4𝑛   

4. 𝑝4 = 𝑓(𝑥 + 𝑝3𝑑𝑡) + 𝑤  𝑛2 + 4𝑛  

5. 
𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 +

𝑑𝑡

6
(𝑝1 + 2𝑝2 + 2𝑝3 + 𝑝4) 

 8𝑛  

 Całkowita złożoność metody:  𝟒𝒏𝟐 + 𝟐𝟐𝒏 ∈ 𝚶(𝒏𝟐) 

Złożoność obliczeniowa przyjętej w badaniach metody jest o rząd mniejsza od 

rozwiązania zagadnienia filtru Kalmana. Powoduje to, że decydujący stopień złożoności tkwi 

w rozwiązywaniu równania Riccatiego. Przyjęcie takiego rozwiązania nie powoduje 
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zwiększenia stopnia złożoności obliczeń w zagadnieniach, w których zastosowano filtr Kalmana 

będący podstawowym zadaniem do rozwiązania. Takie podejście zapewnia odpowiednią 

hierarchię ważności zadań w danym problemie. 

5.3 Złożoność obliczeniowa proponowanych algorytmów adaptacyjnych 

Dla określenia złożoności obliczeniowej algorytmów zaproponowanych w pracy 

dokonano ich analizy pod kątem poszczególnych operacji mających wpływ na ich  złożoność.  

Spośród tych operacji wyróżniono elementy obliczeniowe o identycznej złożoności oraz 

elementy charakterystyczne dla odrębnych algorytmów wynikające z odmienności 

zaproponowanych podejść, co zaprezentowano na Rys. 5.2.  

 

Rys. 5.2 Elementy określające złożoność autorskich algorytmów 

Głównymi składowymi o różnych złożonościach prezentowanych algorytmów jest 

sposób wyznaczania korekty wartości wzmocnienia Δ𝐾. W przypadku algorytmów o zadanych 

własnościach dynamicznych APWD i APRWD dodatkowo są to elementy obliczeniowe 

związane z wartościami własnymi 𝜆. 

Wygenerowanie wartości sygnału z równania różniczkowego, obliczenie błędu oraz 

współczynników wzmocnienia w proponowanych algorytmach oparte jest na tych samych 

instrukcjach, w związku z czym ich złożoność  będzie taka sama niezależnie od analizowanego 

algorytmu. Oszacowanie złożoności dla tych elementów obliczeń przedstawiono w Tab. 5.4. 
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Tab. 5.4 Złożoność obliczeniowa instrukcji wspólnych dla algorytmów adaptacyjnych  

 Elementy o identycznej złożoności: Złożoność:  

1. 𝑑

𝑑𝑡
𝑥𝑖 = 𝐀𝑥𝑖 + 𝐾𝑖[𝑦𝑖 − 𝑪�̂�𝑖] 

 4𝑛2 + 22𝑛  

2. 휀𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑪𝑥𝑖  𝑛2 + 2𝑛  

3. 𝐾𝑖+1 = 𝐾𝑖 + ∆𝐾𝑖 2𝑛   

 Całkowita złożoność elementów wspólnych: 5𝑛2 + 26𝑛 ∈ 𝚶(𝒏𝟐) 

Złożoność obliczeniowa każdego z proponowanych algorytmów jest zróżnicowana  ze 

względu na sposób wyznaczania korekty współczynników wzmocnienia. Wyznaczenie 

złożoności elementów różniących się podano w tabelach poniżej. 

Oszacowanie złożoności algorytmu strefowego zaprezentowano w Tab. 5.5. 

Tab. 5.5 Złożoność obliczeniowa algorytmu strefowego 

 Algorytm strefowy: Złożoność:  

1. elementy o identycznej złożoności 5𝑛2 + 26𝑛  

2. wybór wartości korekty wzmocnienia: 

 𝑖𝑓 휀𝑖 < 𝑍𝐵 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝐾𝑖+1 = 𝐾𝑖 𝑒𝑙𝑠𝑒 𝐾𝑖+1 = 𝐾𝑖 + ∆𝐾 

  

 Całkowita złożoność:  5𝑛2 + 26𝑛 ∈ 𝚶(𝒏𝟐) 

W algorytmie strefowym występuje jedynie operacja porównania błędu adaptacji 휀 

z zakresem błędu 𝑍𝐵 nie mająca wpływu na rząd złożoności, a obliczenie współczynników 

wzmocnienia zawarto w elementach identycznych dla wszystkich algorytmów.  

Złożoność obliczeniowa algorytmu proporcjonalnego wyznaczania korekty 

wzmocnienia przedstawiono w Tab. 5.6. 

Tab. 5.6 Złożoność obliczeniowa algorytmu AP 

 Algorytm AP: Złożoność:  

1. elementy o identycznej złożoności 5𝑛2 + 26𝑛  

2. obliczanie wartości korekty wzmocnienia: 

 ∆𝐾𝑖 = 𝜉𝑖𝑘𝑝휀𝑖  

 

3𝑛 

 

 Całkowita złożoność:  5𝑛2 + 29𝑛 ∈ 𝚶(𝒏𝟐) 

Określenie złożoności obliczeniowej algorytmu proporcjonalno-różniczkowego 

przedstawia Tab. 5.7. 
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Tab. 5.7 Złożoność obliczeniowa algorytmu APR 

 Algorytm APR: Złożoność:  

1. elementy o identycznej złożoności 5𝑛2 + 26𝑛  

2. obliczanie wartości korekty wzmocnienia: 

 ∆𝐾𝑖 = 𝜉𝑖 (𝑘𝑝휀𝑖 + 𝑇𝑑
𝑑𝜀𝑖

𝑑𝑡
)  

 

6𝑛 

 

 Całkowita złożoność:  5𝑛2 + 32𝑛 ∈ 𝚶(𝒏𝟐) 

Algorytmy z mechanizmem zatrzaskowym o zadanych własnościach dynamicznych 

systemu monitorującego charakteryzuje złożoność wynikająca ze złożoności algorytmów AP 

i APR oraz złożoności mechanizmów zapewniających zachowanie własności dynamicznych. 

Złożoność obliczeniową algorytmu APWD przedstawiono w Tab. 5.8. 

Tab. 5.8 Oszacowanie złożoności obliczeniowej algorytmu APWD 

 Algorytm APWD: Złożoność:  

1. elementy o identycznej złożoności 5𝑛2 + 26𝑛  

2. obliczanie wartości korekty wzmocnienia charakteryzuje 

złożoność jak w algorytmie AP (Tab. 5.6 pkt. 2) 

 

3𝑛 

 

3. zachowanie żądanych własności dynamicznych systemu 

monitorującego 

 

2𝑛3 

 

 Całkowita złożoność:   2𝑛3 + 5𝑛2 + 29𝑛 ∈ 𝚶(𝒏𝟑) 

Złożoność algorytmu APWD wynikającą z mechanizmów zapewniających zachowanie 

żądanych własności dynamicznych systemu monitorującego określono dla instrukcji: 

a) Obliczenia wartości własnych w i-tym kroku (zob. rów. (4.9)), o złożoności wynikającej 

z operacji mnożenia macierzy  ∈ 𝛰(𝑛3) 

b) Sprawdzenia „trafienia” wartości własnych w wymagany obszar w i-tym kroku oraz 

zapisania wartości granicznych wzmocnienia: 

a. osiągnięcia warunku odległości dla η i kąta dla 𝛼 (zob. rów. (4.10)),    

b. osiągnięcia warunku odległości dla η dla wartości własnych z częścią urojoną (zob. 

rów. (4.11)),   

c. osiągnięcia warunku odległości dla η dla wartości własnych będących liczbami 

rzeczywistymi (zob. rów. (4.12)). 
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Złożoność obliczeniowa przy realizacji punktu b) jest stała, niezależna od n (wielkości danych) 

i pozostaje niepoliczona z powodu braku istotnego wpływu na rząd złożoności, gdyż wynika 

ona z prostych operacji porównań i przypisań.  

c) Obliczenia wartości własnych dla i+1 kroku (jak w punkcie a)) ∈ Ο(𝑛3) 

d) Ewentualnej korekty wartości wzmocnień: 

a. utrzymania warunku kąta dla 𝛼   (zob. rów.(4.13))  ,  

b. utrzymania warunku odległości dla η (zob. rów.(4.14)),  

c. utrzymania warunku odległości η dla wartości własnych będących liczbami 

rzeczywistymi (zob. rów.(4.15) i (4.16)).  

Podobnie jak w punkcie b) złożoność obliczeniowa przy realizacji punktu d) jest stała, 

pomijalna. 

Oszacowanie złożoności obliczeniowej algorytmu APRWD zestawiono w Tab. 5.8. 

Tab. 5.9 Złożoność obliczeniowa algorytmu APRWD 

 Algorytm APRWD: Złożoność:  

1. elementy o identycznej złożoności 5𝑛2 + 26𝑛  

2. obliczanie wartości korekty wzmocnienia charakteryzuje 

złożoność jak w algorytmie APR (Tab. 5.7 pkt. 2) 

 

6𝑛 

 

3. zachowanie żądanych własności dynamicznych systemu 

monitorującego jak w algorytmie APWD (Tab. 5.8 pkt. 3) 

 

2𝑛3 

 

 Całkowita złożoność:   2𝑛3 + 5𝑛2 + 32𝑛 ∈ 𝚶(𝒏𝟑) 

W algorytmie APRWD wyznaczanie wartości wzmocnienia charakteryzuje złożoność taka sama 

jak w przypadku algorytmu APR, natomiast utrzymanie własności dynamicznych systemu 

monitorującego odbywa się na zasadzie identycznej jak w algorytmie APWD (ww. pkt. a – d) 

i przy tej samej złożoności.  

Określone złożoności obliczeniowe dla algorytmów strefowego, proporcjonalnego 

i proporcjonalno-różniczkowego, są o rząd mniejsze w stosunku do rozwiązań z zastosowaniem 

filtru Kalmana. Osiągnięcie takiego rozwiązania jest jednym z najistotniejszych efektów pracy 

doktorskiej, spełniając warunek znajdujący się w jej tezie. Pozostałe algorytmy, APWD 

i APRWD charakteryzują się taką samą złożonością jak filtr Kalmana. Należy jednak zauważyć, 

że te dwa algorytmy cechuje bardzo ważna własność nie występująca w filtrze Kalmana, 

a dotycząca pożądanych położeń wartości własnych systemu, bez konieczności stosowania 

procedur realizujących takie zadanie (np. za pomocą metody linii pierwiastkowych). 
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6 Badania symulacyjne systemu monitorującego 

Zagadnienie monitorowania procesów technologicznych czy stanu środowiska ma 

kluczowe znaczenie dla operacyjnego zarządzania tymi obiektami. Informacje uzyskane 

w wyniku monitorowania, po właściwej ich analizie umożliwiają pełniejsze i sprawne 

prowadzenie procesu produkcyjnego, a także pełniejszy obraz środowisk, w których mogą 

pojawić się sygnały ostrzegające przed zagrożeniami np. o dużych stężeniach zanieczyszczeń. 

Jak wspomniano we wstępie pracy w literaturze naukowej można odnaleźć bardzo wiele 

pozycji poświęconych zagadnieniom monitoringu. Często w rozwiązaniach stosowane są 

podejścia wykorzystujące algorytm filtru Kalmana i jego odmiany [11,67]. Poszczególne 

rozwiązania charakteryzują się jednak pewnymi cechami i ograniczeniami. Do tych ograniczeń 

mogą należeć wymagania np. liniowości obiektów i znajomości kowariancji sygnałów 

zakłócających [68], co często w praktyce jest trudne do wyznaczenia. Zastosowanie algorytmu 

rozszerzonego filtru Kalmana i obserwatora Luenbergera może polepszyć jakość 

obserwowanych sygnałów jak i dać większe uogólnienie w stosunku do podstawowego filtru 

Kalmana, ale nadal występują wymagania w postaci konieczności znajomości kowariancji 

sygnałów zakłócających [69,70]. W innych  podejściach proponuje się statystyczne metody  

wykorzystujące pewne zbiory danych gromadzonych w dłuższym okresie czasu [71], obarczone 

jest to koniecznością gromadzenia tych danych i trudnościami obliczeń dla określenia 

dynamicznych zmian aktualnych sygnałów monitorujących. Bardzo często w systemach 

monitorujących wykorzystuje się także możliwości sztucznej inteligencji wspomagającej ten 

proces [41]. Uzyskuje się tam przebiegi sygnałów z dynamicznymi zmianami, ale wymagana 

jest konieczność znajomości modelu matematycznego danego obiektu oraz gromadzenie 

zbiorów danych niezbędnych w procesie uczenia. 

6.1 Koncepcja systemu monitorowania online 

Klasyfikacji systemów monitorowania można dokonać przyjmując różne kryteria.  

W przypadku, gdy otrzymujemy w systemie informacje o sygnałach na bieżąco to jest to 

monitorowanie realizowane w trybie online. Natomiast, gdy wykorzystuje się różnego rodzaju 

pomiary wymagające dłuższego czasu obsługi czy danych statystycznych sygnałów, wówczas 

końcowy rezultat otrzymywany jest z pewnym opóźnieniem. Ten rodzaj monitoringu określa się 

jako offline (zob. Rys. 6.1). 
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Rys. 6.1 Idea monitorowania offline i online 

W pracy rozważa się przypadek systemu monitorowania polegający na wyznaczaniu 

sygnałów, dla których nie jest możliwy natychmiastowy pomiar, a cały system powinien 

pracować w reżimie online. Proponowany system wykorzystuje jedynie łatwe i szybkie 

w realizacji pomiary, a za pomocą zaimplementowanych algorytmów odtwarza się sygnały 

niemierzone. System wykorzystujący proponowane algorytmy, generujący niemierzone sygnały 

zapewni pełen monitoring, czyli kompletny obraz wszystkich współrzędnych wektora sygnału 

reprezentującego dany obiekt (zob. Rys. 6.2). 

 

Rys. 6.2 Kompletny system monitorujący wykorzystujący algorytmy adaptacyjne 



Adaptacyjne algorytmy estymacji sygnałów w systemie monitorowania obiektów  

opisanych nieliniowymi równaniami różniczkowymi zwyczajnymi 

 
 

69 

 

Schemat na Rys. 6.2 przedstawia koncepcję systemu monitorującego, którego zadaniem 

jest wierne odtwarzanie wszystkich sygnałów reprezentujących dany obiekt na bazie pomiarów 

łatwych w realizacji.  Jak praktyka wskazuje pomiarów dla niektórych współrzędnych wektora 

stanu dokonuje się łatwo, natomiast inne mogą stworzyć trudności np. w postaci długiej obsługi 

laboratoryjnej lub wymagają wyspecjalizowanego sprzętu, czy konieczności ingerencji w układ. 

W związku z tym w koncepcji systemu monitorującego wykorzystano jedynie te najłatwiejsze 

w realizacji pomiary, a pozostałe sygnały niemierzone starano się odtworzyć przy pomocy 

zaproponowanych algorytmów adaptacyjnych.  

Na obiekt czy proces oddziałują różnego rodzaju zakłócenia wynikające 

z funkcjonowania wymuszeń, dlatego też starano się stworzyć takie algorytmy, które nie będą 

wymagały znajomości tych zakłóceń. W eksperymentach symulacyjnych okazało się, że różne 

intensywności zakłóceń nie mają  wpływu na jakość generowanych sygnałów. W związku z tym 

nie zachodzi potrzeba przekazywania informacji o tych zakłóceniach proponowanym 

algorytmom. Niektóre podejścia w literaturze wymagają np. znajomości kowariancji zakłóceń 

systemowych czy pomiarowych, w tworzonych algorytmach zrezygnowano z tych wymagań. 

6.2 Metodologia przeprowadzonych badań 

Badania opracowanych algorytmów realizowano symulując modele matematyczne 

zanieczyszczonej biochemicznie rzeki i adiabatycznego nieizotermicznego reaktora CSTR. 

Model rzeki opisano równaniami różniczkowymi zwyczajnych uzyskanymi z rozważań wzdłuż 

tzw. charakterystyk. Podobny typ równań różniczkowych zastosowano w przypadku modelu 

reaktora, jednak wykazują one wyraźną nieliniowość. W obu przypadkach równania 

różniczkowe rozwiązywano algorytmem Rungego-Kutty, czwartego rzędu. Zarówno symulację 

modeli matematycznych jak i implementację autorskich algorytmów zrealizowano 

w środowisku MATLAB. 

Badania symulacyjne z zastosowaniem zaproponowanych algorytmów adaptacyjnych 

dla zanieczyszczonej rzeki oraz reaktora z ciągłym mieszaniem w szczególności dotyczyły 

przebiegów czasowych sygnałów BZT i RT dla rzeki oraz temperatury i stężenia substancji 

w reaktorze przy udziale różnych kombinacji zakłóceń systemowych i pomiarowych. Wartości 

sygnałów zakłócających otrzymano z generatora liczb pseudolosowych o przyjętych 

parametrach w postaci wartości oczekiwanych i odchyleniach standardowych wyznaczonych 

z kowariancji tychże sygnałów. Dla każdego z algorytmów badano również wpływ zmian 

parametrów algorytmu na jakość generowanych sygnałów, a następnie dokonano oceny 

uzyskanych wyników za pomocą wskaźników jakości. Dodatkowo w przypadku reaktora 

przeprowadzono badania symulacyjne, w których dla heurystycznie dobranych parametrów 

algorytmów zaprezentowano wybrane eksperymenty. 
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Na Rys. 6.3 przedstawiono idee prowadzonych badań symulacyjnych dla 

zaprezentowanych w pracy algorytmów ocenianych przyjętymi wskaźnikami jakości. Ponadto 

wyróżniono parametry dla poszczególnych algorytmów mających największy wpływ na jakość 

otrzymanych sygnałów.  

 

Rys. 6.3 Parametry badane w algorytmach 

Badania realizowano wielokrotnie zmieniając wyróżnione na Rys. 6.3 parametry, dla 

których w dalszej części pracy zamieszczono jedynie wybrane charakterystyczne rezultaty.  

Dla algorytmu strefowego omawianego w rozdziale 4.2 dokonano zmian wartości 

zakresów błędów 𝑍𝐵 oraz różnych wartości korekty wzmocnienia ∆𝐾. Badania realizowano 

przy udziale różnorodnych zakłóceń systemowych 𝑊 i pomiarowych 𝑉. Przeprowadzono 

również eksperymenty, w których zwiększano liczbę stref algorytmu i badano przypadki gdy 

pomiary otrzymano z obiektu określonego inną macierzą stanu 𝐴 niż macierz występującą 

w równaniu filtru (zob. Rys. 6.4). Tę sytuację należy interpretować, że procesu identyfikacji 

obiektu może być dokonany z różną dokładnością. 

W przypadku algorytmu typu proporcjonalnego (rozdz. 4.3) modyfikowanym w trakcie 

prowadzonych badań parametrem był wektor proporcjonalności zmian współczynnika 

wzmocnienia 𝑘𝑝, a ponadto przeprowadzono szereg eksperymentów dla różnych wartości 

zakłóceń systemowych i pomiarowych podobnie jak w przypadku poprzedniego algorytmu. 

Dla algorytmu proporcjonalno-różniczkowego (rozdz. 4.4) przeprowadzono podobne 

eksperymenty jak dla algorytmu AP, ale dodatkowo rozszerzono o badania wektora 𝑇𝑑 
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odpowiadającego za zmiany współczynnika wzmocnienia 𝐾 wynikające z pochodnej błędu 

adaptacji. Jakość generowanych sygnałów badana była dla różnych kombinacji parametrów 

𝑘𝑝 i 𝑇𝑑.  

W kolejnych algorytmach z wymaganiami dynamiki APWD i APRWD (rozdz. 4.5) 

przeprowadzono eksperymenty dotyczące wpływu wektorów proporcjonalnego 𝑘𝑝 

i różniczkującego 𝑇𝑑 na jakość generowanych sygnałów przy rożnych zakłóceniach 

systemowych i pomiarowych. Oprócz tego przeprowadzono badania symulacyjne z różnymi 

wartościami 𝛼 i 𝜂 które określają żądany obszar położenia wartości własnych filtrów 

z mechanizmem zatrzaskowym.   

W przypadku algorytmu filtru Kalmana przeprowadzono tylko eksperymenty 

symulacyjne dotyczące różnych zakłóceń systemowych i pomiarowych.  

Dla wszystkich algorytmów prezentowanych w pracy przeprowadzono również badania 

symulacyjne mające na celu określenie wpływu wartości współczynników macierzy stanu 𝐴 

obiektu i modelu filtru na jakość otrzymywanych wyników. Wiąże się to z przypadkami niezbyt 

dokładnej identyfikacji obiektu. Badania przeprowadzono zgodnie z prezentowanym 

schematem (Rys. 6.4), w którym w równaniu estymacji sygnału 𝑥 układu monitorującego 

zastosowano model z niedokładnymi parametrami. 

 

Rys. 6.4 Schemat generowania sygnałów obiektu z niedokładnymi parametrami modelu 
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W badaniach przyjęto różne wartości parametrów 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 występujących w macierzy 

𝐴 z zakresów podanych na stronie (zob. str. 23). Obliczenia prowadzono dla macierzy 𝐴𝑅  

reprezentującej obiekt oraz macierzy 𝐴𝑝𝑚 występującej w równaniu estymaty, w których 

elementy odpowiadające sobie nie były jednakowe. Dla tak skonstruowanego podejścia badano 

błędy (jako różnicę między 𝑥 i 𝑥𝑝𝑚 oraz 𝑥𝑅) odpowiednio dla BZT oraz RT. Dodatkowo 

założono przypadki występowania tych samych, a także różnych zakłóceń w modelu i obiekcie. 

6.3 Eksperymenty symulacyjne dla biochemicznie zanieczyszczonej rzeki 

Eksperymenty symulacyjne algorytmów zaimplementowanych w środowisku 

MATLAB przeprowadzono dla hipotetycznej rzeki, w której zachodzi proces 

samooczyszczania. Rzeka została umownie podzielona na trzy odcinki, w których występują 

boczne dopływy o większych zanieczyszczeniach niż rzeka. Średnia prędkość nurtu rzeki 

w odcinkach wynosi odpowiednio 60, 55 i 50 [𝑘𝑚/𝑑𝑜𝑏ę]. Czas obserwacji wynosi 36 dni, co 

oznacza, że rzeka jest o długości 1980 km.  

Warunek początkowy dla estymat filtru Kalmana i algorytmów adaptacyjnych wynosi 

w przypadku BZT: 𝑥1 = 10[𝑚𝑔/𝑙], a dla RT: 𝑥2 = −5[𝑚𝑔/𝑙], natomiast w symulowanym 

obiekcie przyjęto początkowe wartości dla każdego odcinka wynoszące odpowiednio 𝑥1 = 

70[𝑚𝑔/𝑙] i 𝑥2 =  −10[𝑚𝑔/𝑙]. Wartości estymat dla kolejnych odcinków (2 i 3) nie były znane, 

ale wyznaczane przez algorytmy. 

Zarówno w symulowanym obiekcie jak i w modelu (zob. str. 23) dla większości 

prowadzonych badań przyjęto następujące wartości parametrów opisujących dynamikę procesu 

samooczyszczania: 𝑘1 = –  0.23 [mg/l], 𝑘2 = –  0.18 [mg/l]  𝑘3 = –  0.72 [mg/l]. 

Ponadto w prowadzonych eksperymentach symulacyjnych przyjęto, że na rzekę 

oddziaływać będą różne wartości zakłóceń obiektowych i pomiarowych wyrażone za pomocą 

ich kowariancji 𝑊 i 𝑉 o wartościach odpowiednio: [3, −2;−2,1], [6, −4;−4,2], 

[9, −4;−4,6] i [18,−6;−6,9] oraz [0.1], [0.3] i [0.6]. Eksperymenty przeprowadzono dla 

różnych kombinacji tych kowariancji w celu zweryfikowania poprawności działania 

zaproponowanych w pracy algorytmów, co oznacza, że badań dokonano dla małych i dużych 

intensywności zakłóceń. 

6.3.1 Eksperymenty symulacyjne algorytmu strefowego 

W przeprowadzonych eksperymentach symulacyjnych przyjęto założenia, że wartości 

początkowe współczynników wzmocnienia 𝐾 są równe zero. Interpretacja takiego założenia 

powoduje, że zakładamy brak wiedzy o procesie filtracji i charakterze zakłóceń, jest to 

najgorszy przypadek, jaki może wystąpić w praktyce. Realizacja procesu estymacji przy takich 
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założeniach świadczy o jego uniwersalności i wykazaniu się dużą zdolnością adaptacyjną. Dla 

filtru Kalmana wartości współczynników wzmocnienia 𝐾𝐹 są wyliczone z równania Riccatiego, 

co oznacza, że w podejściu Kalmana wykorzystuje się właściwości zakłóceń (ich kowariancje 

𝑊 i 𝑉) od samego początku procesu estymacji. Porównując podejścia Kalmana 

i zaproponowane w algorytmach należy zauważyć, iż mamy zerową informację o zakłóceniach 

w przeciwieństwie do filtru Kalmana. Ponadto przyjmowano różne wartości początkowe dla 

stanu i estymat. 

6.3.1.1 Algorytm strefowy i filtr Kalmana 

Badania symulacyjne algorytmu strefowego prowadzono w odniesieniu do rezultatów 

otrzymanych przy pomocy filtru Kalmana. Na rysunku Rys. 6.5 przedstawiono przebiegi 

czasowe sygnałów BZT i RT obiektu, filtru Kalmana, oraz algorytmu strefowego. W algorytmie 

strefowym zastosowano dwie strefy, co oznacza, że algorytm dokonuje korekty wzmocnienia 

jedynie w przypadku błędów adaptacji większych niż zakres błędu dla strefy dopuszczalnego 

błędu. Algorytmy generują estymaty, których przebiegi podążają za wektorem stanu przy czym 

różnica pomiędzy estymatą BZT a obiektem jest znacznie mniejsza w przypadku algorytmu 

strefowego. Dla zmiennej stanu RT w obydwóch algorytmach estymaty szybciej i z mniejszymi 

błędami podążają za jej zmianami co wynika z faktu, iż dokonuje się pomiarów tej zmiennej.  

 

Rys. 6.5 Przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT obiektu (O), algorytmu strefowego (AS) i filtru 

Kalmana (KF) 

Pomimo przyjęcia zerowej wartości początkowej wzmocnień algorytm strefowy po 

niedługim czasie generuje znacznie lepsze wyniki niż filtr Kalmana. Zmiany w czasie 

wzmocnień algorytmu strefowego przedstawiono na Rys. 6.6. Należy również zauważyć, że 
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wartości bezwzględne współczynników wzmocnienia maleją, gdy błędy estymacji zmniejszają 

się. Świadczy to o większej dynamice zmian sygnałów dla algorytmu strefowego w porównaniu 

z filtrem Kalmana.  

 

Rys. 6.6 Zmiany w czasie wzmocnień algorytmu strefowego 

Wartości wskaźników jakości dla prezentowanych na Rys. 6.5 przebiegów sygnałów 

BZT i RT wygenerowanych przez algorytm strefowy i algorytm filtru Kalmana zestawiono 

w Tab. 6.1. Podano także parametry algorytmu strefowego i wartości wzmocnień filtru 

Kalmana. 

Tab. 6.1 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] 

W przypadku obu wskaźników jakości otrzymano niższe wartości dla algorytmu 

strefowego, co oznacza lepszą jakość monitorowania w porównaniu do algorytmu filtru 

Kalmana. Mniejsze różnice w przypadku sygnału RT wynikają z pomiarów tej współrzędnej.   

6.3.1.2 Wielkość strefy błędu 

Kolejnym badanym parametrem wpływającym na poprawność funkcjonowania 

algorytmu strefowego jest zakres błędu ZB, czyli graniczna wartość błędu adaptacji 

rozdzielająca strefy błędu. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych  
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pozwoliły na dobranie jego wartości. Na Rys. 6.7 przedstawiono przebiegi czasowe 

generowanych sygnałów BZT i RT dla zakresu błędów równych 0.05, 0.9 i 0.3 dla 

jednakowych wymuszeń i identycznej wartości korekty wzmocnienia. Należy także zaznaczyć, 

że przyjęto dwie strefy błędu, czyli strefę nieczułości, w której algorytm nie dokonuje korekty 

współczynnika wzmocnienia i strefę korekty dla wartości błędów adaptacji większych od 

zakresu błędu strefy nieczułości. 

 

Rys. 6.7 Przebiegi sygnałów BZT i RT algorytmu strefowego dla różnych wartości 𝑍𝐵 

Z przeprowadzonych badań wynika, że zbyt mała wartość zakresu błędu powoduje 

wolniejszy przyrost generowanych sygnałów w momencie wystąpienia dużych (nagłych) zmian 

wymuszeń spowodowanych np. bocznymi dopływami o znacznych zanieczyszczeniach. Za 

duża wartość zakresu błędu prowadzi do zwiększania oscylacji generowanych sygnałów po 

dłuższym okresie procesu estymacji. Wynika to z faktu, że bezwzględne wartości 

współczynników wzmocnienia nie zmniejszają się, gdy błędy adaptacji maleją. Przebiegi 

czasowe współczynników wzmocnień dla porównywanych wartości zakresów błędów 

przedstawiono na Rys. 6.8.  

Zmiany współczynników wzmocnienia w czasie potwierdzają, że zbyt duża wartość 

zakresu błędu prowadzi do mniejszych bezwzględnych przyrostów wzmocnień przy nagłej 

zmianie wymuszeń oraz braku zmniejszania ich wartości przy zmniejszających się błędach 

adaptacji. Natomiast za mała wartość zakresu błędu prowadzi do zbyt dużych spadków wartości 

wzmocnień przy zmniejszających się błędach adaptacji co może prowadzić do ich zerowej 

wartości. 
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Rys. 6.8 Wzmocnienia algorytmu strefowego przy różnych wartościach 𝑍𝐵 

Odpowiedni dobór zakresu błędu jest bardzo istotny w przypadku algorytmu 

strefowego. Przy odpowiednio dobranej wartości zakresu błędu współczynniki wzmocnienia 

odpowiednio reagują na zmiany błędów adaptacji utrzymując poprawne funkcjonowanie układu 

monitorującego. W Tab. 6.2 zaprezentowano wpływ doboru zakresu błędu na jakość 

generowanych sygnałów. 

Tab. 6.2 Jakość monitorowania sygnałów BZT i RT algorytmem strefowym w kolejnych odcinkach rzeki 

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

o
d

ci
n

ek
 I

 𝑍𝐵 = 0.05 16.4871 1.794 15.276 8.854 

𝑍𝐵 = 0.3 16.4932 1.7988 16.3518 9.7045 

𝑍𝐵 = 0.9 16.5112 1.8017 16.6014 9.8638 

filtr Kalmana 17.2479 1.369 22.0382 8.5101 

o
d

ci
n

ek
 I

I 

𝑍𝐵 = 0.05 16.5094 2.2303 17.255 9.8082 

𝑍𝐵 = 0.3 13.2596 1.2071 15.2381 6.3358 

𝑍𝐵 = 0.9 12.2212 0.92408 15.1061 6.1007 

filtr Kalmana 17.0658 1.4037 24.901 8.1387 

o
d

ci
n

ek
 I

II
 𝑍𝐵 = 0.05 11.5679 0.82549 17.3448 5.5438 

𝑍𝐵 = 0.3 11.3288 0.74875 16.2836 5.8553 

𝑍𝐵 = 0.9 10.1253 0.36048 17.3932 6.1019 

filtr Kalmana 15.7372 1.1171 25.0055 7.5856 

Parametry alg. strefowy: ∆𝐾 = [0.9;−0.3]  
filtr Kalmana: 𝐾𝐹= [-5.4257;2.7942] (uśrednione w stanie ustalonym) 

𝑊 = [3,−2;−2,1], 𝑉 = [0.1] 
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Przyjęcie zbyt dużych wartości zakresu błędu 𝑍𝐵 powoduje duże zmiany 

wygenerowanych sygnałów (oscylacje) przy ich małych wartościach spowodowane dużymi 

wzmocnieniami wygenerowanymi w kolejnych odcinkach rzeki o czym świadczy pogarszający 

się wskaźnik MAPE dla sygnału BZT. 

6.3.1.3 Zmiany wartości korekty współczynników wzmocnień 

Parametrem algorytmu strefowego ściśle związanym z zakresem błędu adaptacji jest 

korekta współczynników wzmocnienia Δ𝐾, określana dla każdej strefy. W przyjętym 

w badaniach rozwiązaniu algorytmu dwustrefowego określono jedną korektę dla strefy 

znajdującej się powyżej zakresu błędu stanowiącego granicę strefy nieczułości. Eksperymenty 

symulacyjne przeprowadzono dla bardzo wielu kombinacji wartości wektora korekty błędu. Na 

Rys. 6.9 zaprezentowano przebiegi sygnałów BZT i RT w pierwszym odcinku rzeki dla trzech 

wybranych wartości wektorów korekty. 

 

Rys. 6.9 Przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT algorytmu strefowego przy różnych wartościach ∆𝐾 

w pierwszym odcinku rzeki 

Otrzymane wyniki wykazały, że mniejsze bezwzględne wartości korekty 

współczynników wzmocnienia skutkują uzyskaniem przebiegów bliższych wektorowi stanu 

BZT jednak w początkowym okresie to większe wartości powodują szybszy wzrost wartości 

estymat. Dla ∆𝐾 większego przebieg RT szybciej zmierza do stanu co powoduje uzyskanie 

mniejszych wartości BZT. Mniejsze ∆𝐾 powoduje wolniejsze dążenie RT do stanu dzięki 

czemu wartości BZT uzyskują wyższe wartości. Większe bezwzględne wartości ∆𝐾 powodują 

też uzyskanie wyższych wzmocnień co zaprezentowano na Rys. 6.10. 
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Rys. 6.10 Przebiegi czasowe wzmocnień algorytmu strefowego dla różnych wartości ∆𝐾 w pierwszym 

odcinku rzeki 

Uzyskanie zbyt dużych bezwzględnych wartości wzmocnień może prowadzić do 

pogorszenia jakości estymacji sygnału BZT co potwierdzają średnie wyniki 

z przeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych zaprezentowane w Tab. 6.3. 

Tab. 6.3 Wskaźniki jakości generowania sygnałów przy różnych korektach współczynników wzmocnień  

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

o
d

ci
n

ek
 I

 ∆𝐾 = [0.6; −0.15]  16.99416 2.07748 17.51838 10.27265 

∆𝐾 = [0.9; −0.3]  16.82171 1.76778 19.25641 9.46946 

∆𝐾 = [1.3; −0.6]  17.39729 1.52041 22.6102 8.62725 

filtr Kalmana 17.66713 1.31526 25.24341 8.09127 

o
d

ci
n

ek
 I

I 

∆𝐾 = [0.6; −0.15]  12.10394 1.4079 12.58164 7.04186 

∆𝐾 = [0.9; −0.3]  12.45252 1.074845 15.28252 6.25021 

∆𝐾 = [1.3; −0.6]  14.59097 1.045675 18.87825 7.29317 

filtr Kalmana 16.84964 1.42038 23.17589 8.32388 

o
d

ci
n

ek
 I

II
 ∆𝐾 = [0.6; −0.15]  9.92752 1.048091 12.51539 5.84904 

∆𝐾 = [0.9; −0.3]  10.58473 0.64115 15.09649 6.11323 

∆𝐾 = [1.3; −0.6]  13.20133 0.607061 19.66558 6.55981 

filtr Kalmana 15.72316 1.20727 22.50991 7.46545 

Parametry: alg. strefowy: 𝑍𝐵 =  0.3,  

filtr Kalmana: 𝐾𝐹  =  [−5.4257; 2.7942]  
𝑊 = [3,−2;−2,1], 𝑉 = [0.1] 

Przedstawione w Tab. 6.3 wyniki dotyczą przypadku wybranych intensywności 

zakłóceń systemowych i pomiarowych 𝑊, 𝑉 oraz reprezentują wartości średnie z dziesięciu 

12 14 16 18 20 22 24
-30

-25

-20

-15

-10

-5

K
 (

B
Z

T
)

 

 

12 14 16 18 20 22 24
0

5

10

15

t [doba]

K
 (

R
T

)

 

 
K=[1.3;-0.6]

K=[0.9;-0.3]

K=[0.6;-0.15]



Adaptacyjne algorytmy estymacji sygnałów w systemie monitorowania obiektów  

opisanych nieliniowymi równaniami różniczkowymi zwyczajnymi 

 
 

79 

 

eksperymentów. W ogólności najlepsze rezultaty dla BZT (najmniejsze wartości wskaźników) 

uzyskano dla najmniejszych przyrostów. Wyjątek stanowi odcinek pierwszy. Spowodowane jest 

to rozpoczęciem procesu generowania sygnałów  przy zerowych wartościach wzmocnień. Jest 

to wyjątkowa sytuacja, która w praktyce może wystąpić tylko na początku tego procesu. Dla już 

funkcjonującego algorytmu i niemierzonej wielkości (tutaj BZT) zawsze uzyskuje się najlepsze 

rezultaty przy najmniejszym przyroście. Estymowana wielkość sygnału,  który jest mierzony 

(RT) charakteryzuje się zawsze wielokrotnie mniejszymi wskaźnikami RMSE i MAPE. Tak 

przyjęte zmiany ∆𝐾 dla sygnału RT nie mają istotnego znaczenia w wielkościach wskaźników 

jakości i są o ponad rząd wielkości mniejsze w porównaniu do wskaźników dla sygnałów BZT. 

6.3.1.4 Różne intensywności zakłóceń 

W badaniach dotyczących wpływu zmian zakłóceń systemowych i pomiarowych na 

jakość monitorowania przyjęto kilka przykładowych wartości określających wielkość zakłóceń 

i dokonano szeregu eksperymentów symulacyjnych dla ich różnych kombinacji. Ponadto 

każdorazowe badania algorytmów przeprowadzono na podstawie tych samych pomiarów 

uzyskanych z obiektu. Na Rys. 6.11 zaprezentowano średnie wartości wskaźników jakości 

RMSE (b) i MAPE (a) dla sygnałów BZT wygenerowanych za pomocą algorytmu strefowego 

w porównaniu z wynikami uzyskanymi algorytmem filtru Kalmana. 

  

a) b) 

Rys. 6.11 Wskaźniki jakości MAPE oraz RMSE dla sygnału BZT wygenerowanego algorytmem 

strefowym i filtrem Kalmana przy różnych intensywnościach zakłóceń systemowych i pomiarowych 

Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że dla sygnału BZT oba wskaźniki jakości 

monitorowania przyjmowały zawsze mniejsze wartości dla algorytmu strefowego. Wskazuje to 

na lepszą jakość monitorowania sygnałów, niezależnie od kombinacji zakłóceń systemowych 

i pomiarowych.  

Na Rys. 6.12 przedstawiono wskaźników jakości RMSE (b) i MAPE (a) uzyskane dla 

przebiegów zmiennej RT. 
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a) b) 

Rys. 6.12 Jakość monitorowania sygnału RT algorytmem strefowym i filtrem Kalmana przy różnych 

intensywnościach zakłóceń systemowych i pomiarowych  

W przeprowadzonych obliczeniach zawsze wskaźniki jakości monitorowania dotyczące 

deficytu RT przyjmowały mniejsze wartości w porównaniu z BZT, wynikające z pomiarów 

badanego sygnału, czyli aktualnej informacji o obiekcie. Porównując wyniki uzyskane dla filtru 

Kalmana i algorytmu strefowego można stwierdzić, iż są one porównywalne zarówno 

w przypadku wskaźnika MAPE jak i  RMSE. Niewielką różnicę na korzyść algorytmu 

strefowego można zauważyć przy małych zakłóceniach systemowych i większych zakłóceniach 

pomiarowych. Natomiast filtr Kalmana nieznacznie lepiej generował sygnał RT przy większych 

zakłóceniach pomiarowych i systemowych. 

6.3.1.5 Dodatkowa strefa błędu 

Badania symulacyjne dla algorytmu strefowego przeprowadzono także zwiększając 

liczbę stref. W przyjętym rozwiązaniu zastosowano trzy graniczne zakresy błędów. Zakres 

błędu 𝑍𝐵1 wyznaczający strefę nieczułości o wartości 0.2 i dwie strefy o różnych wartościach 

korekty rozdzielone granicznym zakresem błędu 𝑍𝐵2 = 1.5. W wyznaczonych strefach wektor 

korekty wzmocnienia ∆𝐾 przyjmuje wartości: [0;0] – dla strefy nieczułości, [0.6;-0.15] – dla 

drugiej strefy i [1.25;-0.3] – powyżej drugiej strefy. Otrzymane wyniki w postaci przebiegów 

czasowych sygnałów BZT i RT porównano z algorytmem dwustrefowym i algorytmem filtru 

Kalmana co przedstawiono na Rys. 6.13.  
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Rys. 6.13 Przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT wygenerowanych algorytmem dwu i trzystrefowym 

oraz filtrem Kalmana 

Z przeprowadzonych badań wynika, że dodatkowa strefa powoduje szybsze uzyskanie 

wyższych wartości BZT przy nagłej dużej zmianie wymuszeń. Spowodowane jest to większymi 

bezwzględnymi wartościami korekty wzmocnienia przy dużych błędach adaptacji. 

Zróżnicowanie korekt dla stref błędu zwiększa dynamikę układu, a ponadto większe korekty nie 

powodują wzrostu wartości wzmocnień co potwierdzają przebiegi czasowe zaprezentowane na 

Rys. 6.14.   

 

Rys. 6.14 Zmiany w czasie współczynników wzmocnień algorytmu dwu i trzystrefowego 

Otrzymane wyniki wskazują, że przy prawie identycznych wartościach wzmocnień dla 

sygnałów BZT i mniejszych wartościach wzmocnień dla sygnałów RT w przypadku algorytmu 
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3-strefowego uzyskano znacznie lepszą jakość generowania niemierzonej współrzędnej wektora 

stanu. W Tab. 6.4 zestawiono wartości wskaźników jakości dla przebiegów czasowych 

przedstawionych na Rys. 6.14. 

Tab. 6.4 Wskaźniki jakości monitorowania RMSE i MAPE sygnałów generowanych algorytmami dwu 

i trzystrefowym oraz filtrem Kalmana  

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

algorytm 2-strefowy 14.9549 1.6388 16.3678 7.8638 

algorytm 3-strefowy 13.1861 1.6485 13.0321 7.2761 

filtr Kalmana 16.7077 1.3031 22.8181 7.7134 

Parametry: alg. strefowy: 𝑍𝐵1  =  0.2, 𝑍𝐵2  =  1.5, ∆𝐾2 = [0.6;−0.15], ∆𝐾3 = [1.25;−0.3] 
filtr Kalmana: 𝐾𝐹  =  [−5.4257; 2.7942]  
𝑊 = [3,−2;−2,1], 𝑉 = [0.1]  

Z przedstawionych wartości wskaźników wynika, że dodatkowa strefa znacznie 

poprawiła jakość generowania sygnału BZT, co potwierdzają oba wskaźniki jakości 

monitorowania zarówno RMSE jak i MAPE.   

6.3.1.6 Różne parametry w macierzy modelu i obiektu (macierz A) 

Badania algorytmu strefowego przeprowadzono również dla różnych wartości 

parametrów 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 występujących w macierzy 𝐴 (rów. (2.6). Na Rys. 6.15 przedstawiono 

najbardziej różniące się przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT uzyskane w wyniku 

nieprawidłowo dobranych wartości tych parametrów w algorytmach strefowym i Kalmana 

w stosunku do macierzy stanu obiektu 𝐴𝑅 (zob. Rys. 6.4).  

 

Rys. 6.15 Przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT obiektu z macierzą 𝐴𝑅 oraz modelu w algorytmie 

strefowym i filtrze Kalmana z macierzą 𝐴pm 
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Z przeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych wynika, że sygnały generowane 

algorytmem strefowym z nieprawidłowo dobranymi parametrami macierzy 𝐴 już po dwóch 

dobach przyjmują wartości nieznacznie różniące się od obiektu. Algorytm filtru Kalmana 

potrzebuje więcej czasu aby różnice sygnału RT w stosunku do obiektu były podobne jak 

w algorytmie strefowym. Prezentowane przypadki wskazują większą odporność algorytmu 

strefowego na niedokładność identyfikacji wartości parametrów modelu. 

6.3.2 Rezultaty uzyskane algorytmem proporcjonalnym 

Algorytm proporcjonalnego wyznaczania korekty wzmocnienia jest kolejnym 

z zaproponowanych w pracy algorytmów, dla którego zostały przeprowadzone badania 

symulacyjne. W prezentowanym algorytmie korekta współczynników wzmocnień jest 

proporcjonalna do błędu adaptacji  zgodnie z równaniem (4.6). 

6.3.2.1 Porównanie algorytmu proporcjonalnego, strefowego i Kalmana 

Wyniki uzyskane podczas badań symulacyjnych algorytmu AP porównano z wynikami 

uzyskanymi przez algorytm strefowy i algorytm filtru Kalmana. Na Rys. 6.16 zaprezentowano 

przykładowe przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT obiektu oraz badanych algorytmów dla 

identycznych wymuszeń na przykładzie pierwszego odcinka rzeki. 

 

Rys. 6.16 Przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT obiektu (O), algorytmu strefowego (AS) 

i proporcjonalnego (AP) oraz filtru Kalmana (KF) 

Z przeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych wynika, że algorytm 

proporcjonalnej korekty wzmocnienia uzyskuje znacznie lepsze rezultaty dla niemierzonej 

współrzędnej w porównaniu do pozostałych dwóch badanych algorytmów. Przebiegi czasowe 
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mierzonego sygnału RT w przypadku proponowanych algorytmów są podobne i nieznacznie 

różnią się od przebiegów uzyskanych algorytmem filtru Kalmana. Na Rys. 6.17 przedstawiono 

zmiany w czasie współczynników wzmocnienia wygenerowane za pomocą algorytmów 

strefowego i proporcjonalnego. 

 

Rys. 6.17 Zmiany w czasie wzmocnień algorytmów AP i strefowego 

Bezwzględne wartości wzmocnień wygenerowane przez oba algorytmy zwiększają się 

przy dużych błędach adaptacji, a przy zmniejszających się błędach maleją. Jak wynika 

z przeprowadzonych badań algorytm proporcjonalny generuje znacznie mniejsze wartości 

bezwzględne wzmocnień dla sygnałów BZT i RT w porównaniu z algorytmem strefowym, 

jednakże wartości wzmocnień szybciej rosną przy dużych błędach adaptacji. W Tab. 6.5 

zaprezentowano wskaźniki jakości monitorowania dla badanych algorytmów. 

Tab. 6.5 Wskaźniki jakości monitorowania RMSE i MAPE sygnałów generowanych algorytmami AP, 

strefowym i filtrem Kalmana (pierwszy odcinek rzeki) 

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

algorytm strefowy 15.6514 1.7279 17.2477 8.0333 

algorytm AP 12.6722 1.5463 13.1335 6.9311 

filtr Kalmana 16.6291 1.1703 22.1465 7.159 

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

Otrzymane wartości wskaźników jakości monitorowania obrazują lepszą jakość 

niemierzonego sygnału BZT wygenerowanego za pomocą algorytmu AP, zarówno w przypadku 
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wskaźnika RMSE jak i MAPE. Ponadto wskaźnik MAPE uwidacznia lepszą jakość 

generowania mierzonego sygnału RT w stosunku do filtru Kalmana. 

 

Rys. 6.18 Sygnały BZT i RT obiektu (O), filtru Kalmana (KF) i algorytmu AP (AP)  

W celu porównania wyników uzyskiwanych za pomocą algorytmu proporcjonalnej 

korekty współczynników wzmocnienia i algorytmu filtru Kalmana badania symulacyjne 

przeprowadzono również dla trójodcinkowej rzeki podobnie jak w przypadku algorytmu 

strefowego. Na Rys. 6.18 przedstawiono przykładowe przebiegi czasowe uzyskane podczas 

prowadzonych badań. 

Adaptacyjny algorytm AP pomimo braku wiedzy o charakterze zakłóceń bardzo szybko 

generuje wartości sygnałów odpowiadające sygnałom obiektu. W czasie procesu estymacji 

algorytm proporcjonalny znacznie 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. 6.19.  
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Rys. 6.19 Współczynniki wzmocnień algorytmu AP 

Jak można zauważyć wartości bezwzględne współczynników wzmocnienia od zerowej 

początkowej wartości w bardzo krótkim czasie wzrastają. Po uzyskaniu przez estymaty wartości 

bliskich wektorowi sygnału obiektu generowane przez algorytm współczynniki wzmocnień 

zaczynają maleć. Dzieje się tak zarówno dla mierzonej jak i niemierzonej współrzędnej wektora 

stanu. Ponadto w chwili wystąpienia znaczących zmian wymuszeń algorytm ponownie generuje 

wyższe współczynniki wzmocnienia. Świadczy to o adaptacyjności algorytmu, jego stabilności 

oraz dynamice.  

W Tab. 6.6 zaprezentowano wskaźniki jakości monitorowania dla zaprezentowanych na 

Rys. 6.18 przebiegów czasowych sygnałów. 

Tab. 6.6 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] 

Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych uzyskano wyniki wskazujące na 

znaczną przewagę proporcjonalnego algorytmu adaptacyjnego nad algorytmem filtru Kalmana. 

W przypadku generowania sygnału BZT zarówno wskaźnik RMSE jak i MAPE są niższe niż 

dla algorytmu filtru Kalmana. W przypadku wskaźnika jakości RMSE dla mierzonego sygnału 
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RT uzyskano porównywalne wyniki, jednak wskaźnik MAPE pokazuje przewagę algorytmu 

proporcjonalnej korekty współczynników wzmocnienia.  

6.3.2.2 Wpływ wektora proporcjonalności błędu adaptacji 𝒌𝒑 na wielkość korekty 

wzmocnień  

Istotnym parametrem, od którego zależy prawidłowe funkcjonowanie algorytmu AP jest 

współczynnik proporcjonalności błędu adaptacji 𝑘𝑝, określający właściwe reagowanie 

algorytmu na wartości tego błędu. Wartości 𝑘𝑝 dobrano eksperymentalnie z wykorzystaniem 

wiedzy eksperckiej. Na Rys. 6.20 zaprezentowano przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT dla 

przykładowych wartości tego współczynnika. 

W trakcie przeprowadzonych badań symulacyjnych jako wzorcowe wybrano wartości 

wektora 𝑘𝑝 = [−0.5; 0.08] i w stosunku do nich dokonywano porównań. Przy tak dobranych 

wartościach uzyskiwano najlepszą jakość monitorowania. Zwiększanie wartości bezwzględnych 

wektora 𝑘𝑝 powodowało pogorszenie wyników dla współrzędnej BZT, natomiast zmniejszanie 

pogarszało jakość monitorowania dla sygnału RT. Takie zachowanie wynikało z uzyskiwanych 

w trakcie procesu estymacji wartości współczynników wzmocnień. Na Rys. 6.21 

zaprezentowano zmiany w czasie współczynników wzmocnień odpowiadające przebiegom 

czasowym sygnałów BZT i RT z Rys. 6.20. 

 

Rys. 6.20 Przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT wygenerowanych algorytmem AP dla różnych 

wartości 𝑘𝑝 

 Przedstawione wartości wzmocnień zachowują podobny charakter zmian na pojawiające się 

wymuszenia. Porównując bezwzględne wartości wektora 𝑘𝑝 i 𝐾 można stwierdzić, iż mniejsze 
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wartości współczynnika 𝑘𝑝 spowodowały uzyskanie mniejszych wartości wzmocnień 

i zmniejszenie dynamik ich zmian. Natomiast duże wartości współczynnika proporcjonalności 

doprowadziły do uzyskania bardzo dużych współczynników wzmocnień co spowodowało 

pogorszenie jakości monitorowania. Wartości przyjęte jako wzorcowe nie generowały zbyt 

dużych wartości współczynników wzmocnienia i zachowały odpowiednią dynamikę ich zmian.  

 

Rys. 6.21 Zmiany w czasie wzmocnień algorytmu AP dla różnych wartości 𝑘𝑝 

W czasie badań symulacyjnych dotyczących współczynnika proporcjonalności 

wykonano również eksperymenty, w których zmniejszano lub zwiększano jedną ze składowych 

tego wektora. Na Rys. 6.22 zaprezentowano przykładowe wyniki. 

 

Rys. 6.22 Nieprawidłowo dobrane wartości współczynnika proporcjonalności 𝑘𝑝  
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Zwiększenie drugiej składowej wektora proporcjonalności spowodowało znaczne pogorszenie 

wyników uzyskiwanych dla sygnału BZT. Zwiększenie bezwzględnych wartości pierwszej 

składowej powodowało uzyskiwanie zbyt dużych wartości tego sygnału przy nagłych zmianach 

wymuszeń, co również prowadziło do pogorszenia jakości monitorowania. Rys. 6.23 

przedstawia wygenerowane przez algorytm wartości współczynników wzmocnień. 

 

Rys. 6.23 Przebiegi czasowe wzmocnień dla nieprawidłowo dobranego 𝑘𝑝 

Zbyt duża druga składowa wektora 𝑘𝑝 powodowała wzrosty bezwzględnych wartości 

współczynników wzmocnień jednak nie pozwalała na odpowiednio duże ich spadki przy 

zmniejszających się błędach adaptacji. Prowadziło to do uzyskiwania coraz większych wartości 

w kolejnych okresach procesu estymacji. Wzmocnienia uzyskiwane po zwiększeniu pierwszej 

składowej wektora proporcjonalności generowały bardzo duże wzrosty współczynnika 

wzmocnienia dla sygnału BZT. W efekcie powodowało to uzyskiwanie zbyt dużych wartości 

tego sygnału.  

Odpowiedni dobór wektora proporcjonalności wpływającego na zmiany 

współczynników wzmocnienia zapewnia odpowiednią szybkość reakcji algorytmu i jego 

stabilność, ponadto dla właściwego funkcjonowania algorytmu należy zachować właściwe 

proporcje pomiędzy składowymi wektora, a odpowiadającym im wartościom sygnałów obiektu. 

6.3.2.3 Oddziaływanie zakłóceń 

Badania symulacyjne algorytmu proporcjonalnego przeprowadzono także dla różnych 

zakłóceń systemowych i pomiarowych, podobnie jak w przypadku algorytmu strefowego. 

Wyniki uzyskane algorytmem AP porównano z wynikami otrzymanymi z filtru Kalmana, przy 

czym w eksperymentach za każdym razem używano identycznych pomiarów uzyskanych 
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z obiektu. Uogólnienie otrzymanych rezultatów symulacyjnych zrealizowano uśredniając 

wyniki z dziesięciu eksperymentów, a do oceny jakości monitorowania wykorzystano przyjęte 

w pracy wskaźniki RMSE i MAPE. 

Na Rys. 6.24 zaprezentowano wartości wskaźnika RMSE i MAPE dla niemierzonej 

współrzędnej BZT.  

  

a) b) 

Rys. 6.24 Jakość monitorowania sygnału BZT algorytmem AP i filtrem Kalmana przy różnych 

intensywnościach zakłóceń 

Z otrzymanych rezultatów wynika, że niezależnie od intensywności zakłóceń 

pomiarowych i systemowych algorytm AP wykazywał się znacznie lepszą jakością 

monitorowania w stosunku do filtru Kalmana. Zmiany wielkości zakłóceń systemowych 

i pomiarowych nie pogarszały jakości monitorowania zaproponowanym algorytmem. Jakość 

monitorowania algorytmem filtru Kalmana pogarszała się przy wzroście zakłóceń pomiarowych 

i systemowych.  

Wyniki uzyskane dla mierzonej współrzędnej stanu zaprezentowano na Rys. 6.25.   

  

a) b) 

Rys. 6.25 Jakość monitorowania sygnału RT algorytmem AP i filtrem Kalmana przy różnych 

intensywnościach zakłóceń 



Adaptacyjne algorytmy estymacji sygnałów w systemie monitorowania obiektów  

opisanych nieliniowymi równaniami różniczkowymi zwyczajnymi 

 
 

91 

 

Podobnie jak w przypadku współrzędnej BZT algorytm AP wykazał się większą odpornością na 

zmiany zakłóceń. Algorytm filtru Kalmana uzyskał nieznacznie lepsze wyniki przy dużych 

zakłóceniach systemowych występujących równocześnie z małymi zakłóceniami pomiarowymi. 

Jednakże przy dużych zakłóceniach pomiarowych i małych zakłóceniach systemowych 

algorytm AP uzyskał nieznacznie lepsze wyniki. 

6.3.2.4 Parametry modelu obiektu 

Badania z udziałem algorytmu AP dotyczyły również wpływu źle dobranych 

parametrów modelu obiektu na jakość generowanych sygnałów. Podobnie jak w przypadku 

algorytmu strefowego wybrano dwa najbardziej różniące się modele obiektu i zasymulowano 

pracę algorytmu dla obiektu o macierzy 𝐴𝑅, wstawiając w równaniu generującym sygnały 

macierz 𝐴𝑝𝑚. Przykładowe przebiegi czasowe dla pierwszego odcinka rzeki przy tak przyjętych 

założeniach przedstawiono na Rys. 6.26. 

 

Rys. 6.26 Sygnały wygenerowane algorytmem AP z nieprawidłowymi parametrami modelu 

Wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych wykazały odporność algorytmu AP na 

niedokładność identyfikacji wartości parametrów modelu. Pomimo przyjęcia innej macierzy 

w modelu wykorzystanym w równaniu generującym sygnały obiektu estymata mierzonej 

współrzędnej stanu RT podąża za stanem. Natomiast niemierzona współrzędna BZT po 

niedługim czasie również zaczyna podążać za stanem.  

6.3.3 Rezultaty algorytmu APR 

Badania symulacyjne algorytmu proporcjonalno-różniczkowego wyznaczania korekty 

wzmocnienia przeprowadzono podobnie jak w przypadku poprzednich algorytmów badając 
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wpływ różnych intensywności zakłóceń systemowych i pomiarowych na jakość generowanych 

sygnałów określoną wskaźnikami RMSE i MAPE. Wyniki eksperymentów symulacyjnych 

uzyskanych w trakcie badań algorytmu APR porównano z wybranymi wynikami otrzymanymi 

podczas rozważań nad poprzednio opisanymi algorytmami. Ponadto dokonano eksperymentów 

dla różnych wartości wektorów współczynników proporcjonalnej 𝑘𝑝 i różniczkowej korekty 

wzmocnienia 𝑇𝑑 oraz zbadano przypadki dla różnych parametrów modelu matematycznego 

i badanego obiektu. 

6.3.3.1 Ewaluacja algorytmów AP i APR 

Algorytm proporcjonalno-różniczkowej korekty współczynników wzmocnienia 

podobnie jak algorytm AP znacznie lepiej przybliża wartości sygnałów w porównaniu do 

algorytmu filtru Kalmana. Część różniczkująca w równaniu generującym sygnały algorytmu 

APR dodatkowo poprawia jakość generowania sygnałów w stosunku do algorytmu 

proporcjonalnej korekty. Na Rys. 6.27 zaprezentowano przykładowe przebiegi czasowe 

sygnałów uzyskanych za pomocą algorytmów AP i APR przy identycznych wartościach 

wymuszeń. 

 

Rys. 6.27 Przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT obiektu oraz algorytmów AP i APR 

Przebiegi czasowe niemierzonego sygnału BZT generowanego algorytmem AP szybciej 

zbliżają się do wartości sygnału obiektu zwłaszcza w początkowym okresie generowania 

sygnału. Ponadto przy nagłych zmianach wymuszeń oddziałujących na obiekt, czyli pojawienia 

się dużych błędów adaptacji, uzyskiwano wyższe wartości BZT. W przypadku mierzonego 

sygnału uzyskiwane wyniki dla obu algorytmów były porównywalne. Zmiany w czasie wartości 

współczynników wzmocnień dla badanych algorytmów zaprezentowano na Rys. 6.28.      
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Porównując wartości współczynników wzmocnienia otrzymanych przy użyciu 

porównywanych algorytmów można zauważyć większą amplitudę ich zmian w przypadku 

algorytmu proporcjonalno-różniczkującego. Wartości wygenerowanych wzmocnień dla sygnału 

BZT przyjmują większe bezwzględne wartości dla dużych błędów adaptacji. Przy 

zmniejszających się wartościach błędów algorytm APR generował mniejsze bezwzględne 

wartości współczynników wzmocnienia w porównaniu z algorytmem proporcjonalnej korekty. 

Część różniczkująca zmiany współczynników wzmocnienia zwiększyła dynamikę zmian 

wygenerowanych współczynników w porównaniu do algorytmu AP.   

 

Rys. 6.28 Zmiany w czasie wzmocnień algorytmu AP i APR 

Porównanie uśrednionych wskaźników jakości monitorowania z dziesięciu 

eksperymentów symulacyjnych przeprowadzonych przy identycznych wartościach wymuszeń 

dla algorytmów AP, APR oraz filtru Kalmana zaprezentowano w Tab. 6.7.  

Tab. 6.7 Porównanie średnich wartości wskaźników jakości monitorowania algorytmów AP i APR oraz 

filtru Kalmana    

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

algorytm APR 11.68236 1.62976 16.36582 10.47723 

algorytm AP 11.85417 1.62253 18.67534 10.23218 

filtr Kalmana 20.13303 1.22191 35.73359 9.50266 

Parametry: alg. APR: 𝑘𝑝 = [−0.92; 0.12],  𝑇𝑑 = [0.1;−0.013] 

alg. AP: 𝑘𝑝 = [−0.5; 0.08]; 

filtr Kalmana: 𝐾𝐹 = [ −4.0296; 3.9884] (uśrednione w stanie ustalonym) 

𝑊 = [9,−4;−4,6], 𝑉 = [0.3] 
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W przypadku obu algorytmów adaptacyjnych jakość monitorowania mierzona 

wskaźnikami RMSE i MAPE dla niemierzonego sygnału BZT jest prawie dwukrotnie lepsza 

w porównaniu do filtru Kalmana. Jakość generowanych sygnałów algorytmem APR i AP jest 

porównywalna. W przypadku mierzonego sygnału RT jakość monitorowania dla wszystkich 

badanych algorytmów jest znacznie lepsza w porównaniu do BZT, co wynika oczywiście z 

pomiarowych informacji o tym sygnale. 

6.3.3.2 Wektory proporcjonalności błędu adaptacji 𝒌𝒑 i trendu zmian błędu 

adaptacji 𝑻𝒅 

W proponowanym w pracy adaptacyjnym algorytmie APR występują dwa parametry 

mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie algorytmu. Jednym z nich jest wektor 

współczynników proporcjonalności korekty wzmocnienia 𝑘𝑝, drugi z nich to wektor 

współczynników różniczkowej składowej korekty 𝑇𝑑 zależny od tendencji zmian błędu 

adaptacji.  Właściwy dobór tych parametrów skutkuje wygenerowaniem prawidłowych wartości 

sygnałów monitorowanych. W trakcie przeprowadzonych badań symulacyjnych dokonano 

porównania wyników uzyskiwanych dla wielu kombinacji tych parametrów w celu uzyskania 

jak najlepszych rezultatów.  

Przebiegi czasowe generowanych sygnałów przedstawione na Rys. 6.29 dotyczą doboru 

wartości parametru 𝑘𝑝 przy stałej wartości wektora 𝑇𝑑 = [0.095;-0.0125].     

 

Rys. 6.29 Przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT algorytmu APR dla różnych wartości parametru 𝑘𝑝 

W przeprowadzonych eksperymentach symulacyjnych dla przyjętej wartości wektora 𝑘𝑝 =

[−0.9; 0.12] uzyskiwano najlepszą jakość generowanych sygnałów. W kolejnych okresach 

działanie algorytmu było stabilne, a uzyskiwane przybliżenia sygnału były powtarzalne.  

0 5 10 15 20 25 30 35
-20

0

20

40

60

80

100

czas [doba]

s
tę

ż
e

n
ia

 R
T

/B
Z

T
 [

m
g

/l
]

 

 

obiekt

k
p
=[-0.3;0.06]

k
p
=[-0.9;0.12]

k
p
=[-1.3;0.16]



Adaptacyjne algorytmy estymacji sygnałów w systemie monitorowania obiektów  

opisanych nieliniowymi równaniami różniczkowymi zwyczajnymi 

 
 

95 

 

Zwiększanie bezwzględnych wartości składowych wektora 𝑘𝑝 powodowało uzyskiwanie zbyt 

dużych wartości generowanych sygnałów BZT i prowadziło do zwiększających się oscylacji 

w kolejnych okresach procesu przybliżania sygnałów. Zmniejszenie tych wartości parametru 𝑘𝑝 

powodowało uzyskiwanie niższych wartości generowanych sygnałów w chwili zwiększających 

się błędów adaptacji. Dla mierzonego sygnału RT większe wartości parametru 𝑘𝑝 zwiększały 

szybkość przybliżania sygnału. 

Uzyskiwanie przez algorytm takich rezultatów spowodowane jest wygenerowanymi 

w procesie estymacji wartościami współczynników wzmocnień zaprezentowanych na Rys. 6.30.  

 

Rys. 6.30 Wartości wzmocnień algorytmu APR przy różnych wartości parametru 𝑘𝑝 

Jak wynika z przebiegów czasowych wygenerowanych wartości współczynników wzmocnień  

zbyt duże wartości bezwzględne wektora parametrów 𝑘𝑝 powodowały duży wzrost ich 

bezwzględnych wartości. Ponadto w przypadku sygnału BZT współczynnik wykazywał 

tendencję ciągłego wzrostu co w efekcie prowadziło do dużych oscylacji generowanych 

sygnałów. Odwrotną sytuację uzyskano przy zbyt małych wartościach bezwzględnych 

składowych wektora proporcjonalności korekty wzmocnień. Wartości bezwzględne 

generowanych wzmocnień w tym przypadku zbyt szybko zmniejszały się co nie pozwoliło na 

uzyskanie zadowalających wyników zwłaszcza dla niemierzonego sygnału BZT. Wybrane, jako 

prawidłowe w tym przypadku, wartości zapewniały prawidłową reakcję algorytmu na zmiany 

błędów adaptacji i powodowały wzrost wzmocnień przy dużych błędach i odpowiednie spadki 

w momencie gdy błędy adaptacji się zmniejszały. 
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Na Rys. 6.31 przedstawiono przebiegi czasowe sygnałów wygenerowanych przez 

algorytm APR przy różnych wartościach wektora różniczkowej korekty współczynników 

wzmocnienia dla stałej wartości 𝑘𝑝=[-0.9;0.12].  

 

Rys. 6.31 Przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT algorytmu APR dla różnych wartości parametru 𝑇𝑑 

Wyniki przeprowadzonych eksperymentów wykazały, że zbyt małe wartości 

bezwzględne parametru 𝑇𝑑 prowadzą do degradacji sygnału BZT w kolejnych okresach procesu 

przybliżania sygnału, wywołanej  coraz większymi oscylacjami. Wartości wektora  𝑇𝑑=[0.095;-

0.0125] przy założonych wartościach wektora 𝑘𝑝 zapewniały odpowiednią jakość 

wygenerowanych sygnałów, odpowiednią dynamikę działania algorytmu oraz wrażliwość na 

błędy adaptacji.  Natomiast za duże wartości bezwzględne składowych wektora 𝑇𝑑 skutkowały 

brakiem wrażliwości na małe błędy adaptacji. Mniejsze wartości bezwzględne tego parametru 

poprawiały jakość generowanych sygnałów dla mierzonej współrzędnej RT przy nagłych 

zmianach wymuszeń, jednak skutkowały zwiększonymi oscylacjami przy małych błędach 

adaptacji. Zmiany w czasie współczynników wzmocnienia dla omówionych przebiegów 

czasowych wygenerowanych sygnałów zaprezentowano na Rys. 6.32. W początkowym okresie 

procesu estymacji wartości współczynników wzmocnień są podobne dla wszystkich 

prezentowanych przebiegów. Jednakże w momencie, gdy błędy adaptacji zmniejszają się 

przebiegi czasowe zaczynają się różnić. Duże wartości bezwzględne składowych wektora 

różniczkowej korekty współczynników wzmocnienia powodują zbyt szybki spadek 

bezwzględnych wartości wygenerowanych wzmocnień i małą czułość na niewielkie błędy. 

W przypadku za małych wartości bezwzględnych wektora 𝑇𝑑 wartości wygenerowanych 

wzmocnień mają tendencję ciągłego wzrostu ich wartości bezwzględnych co prowadzi do 

zwiększenia oscylacji generowanych sygnałów. Przy odpowiednich wartościach parametru 𝑇𝑑 
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wygenerowane przez algorytm bezwzględne wartości wzmocnień rosną dla dużych wartości 

błędów adaptacji i zmniejszają się wraz z malejącymi błędami. 

 

Rys. 6.32 Wartości wzmocnień algorytmu APR dla różnych wartości parametru 𝑇𝑑 

W badaniach symulacyjnych dotyczących doboru parametrów proporcjonalnej 

i różniczkowej korekty współczynników wzmocnień przeprowadzono również eksperymenty, 

w których zwiększano wartości jednego wektora przy równoczesnym zmniejszeniu składowych 

drugiego wektora. Przykładowe przebiegi czasowe ukazujące wpływ tych zmian na 

funkcjonowanie algorytmu przedstawiono na Rys. 6.33.  

 

Rys. 6.33 Przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT algorytmu APR różnych proporcjach parametrów 

𝑘𝑝 i 𝑇𝑑 
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W przedstawionych przebiegach czasowych sygnałów BZT i RT oraz modelu matematycznego 

obiektu jako punkt odniesienia przyjęto wartości dla przebiegów oznaczonych czerwonym 

kolorem. Zwiększenie bezwzględnych wartości parametru 𝑘𝑝 przy jednoczesnym zmniejszeniu 

bezwzględnych wartości parametru 𝑇𝑑 (czarny kolor) spowodowało bardzo szybkie przybliżanie 

wartości BZT i RT do stanu obiektu, jednakże prowadziło do nadwrażliwości algorytmu na 

błędy adaptacji powodując duże oscylacje generowanych sygnałów. Przy zmniejszeniu 

bezwzględnych wartości składowych wektora 𝑘𝑝 z równoczesnym zwiększeniem 

bezwzględnych wartości wektora 𝑇𝑑 (niebieski kolor) uzyskiwano wyniki świadczące o bardzo 

małej czułości algorytmu na małe błędy adaptacji i słabszą reakcję na nagłe zmiany wymuszeń. 

Takiej reakcji algorytmu należało się spodziewać, gdyż doszło do spotęgowania efektów 

występujących w przypadku zmian wartości tylko jednego parametru. Potwierdzeniem tego 

mogą być przedstawione na Rys. 6.34 zmiany w czasie współczynników wzmocnień. 

 

Rys. 6.34 Wartości wzmocnień algorytmu APR przy różnych proporcjach wartości parametrów 𝑘𝑝 i 𝑇𝑑  

W kolejnych eksperymentach symulacyjnych równocześnie zwiększano lub 

zmniejszano bezwzględne wartości składowych wektorów proporcjonalnej i różniczkowej 

korekty współczynników wzmocnienia. Uzyskane przykładowe przebiegi czasowe dla tak 

przyjętych założeń zaprezentowano na Rys. 6.35. Niemierzone sygnały BZT wygenerowane 

przez algorytm po zwiększeniu bezwzględnych wartości parametrów 𝑘𝑝 i 𝑇𝑑 (niebieski kolor) 

przy dużej zmianie wymuszeń szybciej uzyskiwały wartości zbliżone do stanu obiektu, lecz 

powodowały też mniejszą czułość na małe błędy adaptacji. Zmniejszanie bezwzględnych 

wartości wektorów 𝑘𝑝  i  𝑇𝑑 (czarny kolor) spowodowało, że wygenerowane sygnały 

charakteryzowały się nieznacznymi oscylacjami przy małych błędach oraz uzyskiwaniem 

niższych wartości BZT przy dużych błędach adaptacji. Dla mierzonego sygnału RT można 
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zauważyć nieznaczną poprawę generowania sygnału przy zwiększonych wartościach 

bezwzględnych parametrów 𝑘𝑝  i  𝑇𝑑 oraz nieznaczne pogorszenie po ich zmniejszeniu.   

 

Rys. 6.35 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 wygenerowanych sygnałów zaprezentowano na Rys. 6.36.  

 

Rys. 6.36 Wartości wzmocnień algorytmu APR przy równoczesnych zwiększeniu lub zmniejszeniu 

parametrów 𝑘𝑝 i  𝑇𝑑 
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Wartości wygenerowanych przez algorytm współczynników wzmocnień przy 

mniejszych wartościach bezwzględnych parametrów 𝑘𝑝 i 𝑇𝑑 charakteryzowały się 

najmniejszymi tendencjami do spadków ich wartości bezwzględnych przy zmniejszających się 

błędach adaptacji. Ponadto algorytm wygenerował najniższe wartości bezwzględne wzmocnień 

w początkowym okresie procesu estymacji. Zwiększanie bezwzględnych wartości składowych 

wektorów powodowało zwiększanie wartości bezwzględnych wygenerowanych 

współczynników wzmocnień oraz większą dynamikę ich zmian. 

Z przeprowadzonych badań symulacyjnych wynika, że wartości wektorów 

proporcjonalnej i różniczkowej korekty współczynników wzmocnień mają istotny wpływ na 

jakość sygnałów generowanych przez algorytm APR. Prawidłowość przybliżania sygnałów 

wynika z odpowiedniej dynamiki i stabilności algorytmu, które można osiągnąć poprzez 

prawidłowy dobór składowych tych wektorów.  

6.3.3.3 Zakłócenia systemowe i pomiarowe 

W celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania algorytmu proporcjonalno-

różniczkowej korekty współczynników wzmocnienia przeprowadzono eksperymenty 

symulacyjne przy różnych intensywnościach wymuszeń systemowych i zakłóceń pomiarowych. 

Podobnie jak w przypadku wcześniej zaprezentowanych algorytmów eksperymenty 

zrealizowano przy tych samych kombinacjach różnych intensywności wymuszeń i zakłóceń 

oraz identycznych pomiarach uzyskanych z modelu matematycznego obiektu. W celu 

uogólnienia otrzymanych wyników dokonano uśrednienia wartości uzyskanych z dziesięciu 

eksperymentów symulacyjnych dla każdego przypadku. 

Porównanie wartości wskaźników jakości monitorowania RMSE i MAPE dla 

niemierzonego sygnału BZT przedstawiono na Rys. 6.37. 

  
a) b) 

Rys. 6.37 Wskaźniki jakości RMSE oraz MAPE dla sygnału BZT wygenerowanego algorytmem APR 

przy różnych intensywnościach zakłóceń systemowych i pomiarowych 
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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 jednakowym poziomie pomimo braku jakiejkolwiek wiedzy algorytmu na 

temat wartości zakłóceń pomiarowych i wymuszeń systemowych.  

Wartości wskaźników oceniających generowane sygnały dla mierzonej współrzędnej 

stanu RT przedstawiono na Rys. 6.38.    

  
a) b) 

Rys. 6.38 Wskaźniki jakości RMSE oraz MAPE dla sygnału RT wygenerowanego algorytmem APR przy 

różnych intensywnościach zakłóceń systemowych i pomiarowych 

Z przeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych wynika, że jakość generowania 

mierzonego sygnału w przypadku zestawianych algorytmów jest podobna. Można jednak 

zauważyć nieznacznie lepsze wyniki dla algorytmu APR w przypadku większych intensywności 

zakłóceń pomiaru przy równoczesnym udziale  mniejszych wymuszeń systemowych. Dla 

większych wymuszeń systemowych filtr Kalmana uzyskuje nieznacznie lepsze wskaźniki 

jakości. Może to wynikać z faktu, iż algorytm proporcjonalno-różniczkowej korekty 

w przeciwieństwie do filtru Kalmana nie posiada żadnej wiedzy na temat oddziałujących na 

obiekt wymuszeń oraz zakłóceń wpływających na jakość pomiaru. 

6.3.3.4 Różne parametry modelu matematycznego obiektu 

Eksperymenty symulacyjne określające jaki jest wpływ nieprawidłowo określonych 

parametrów modelu matematycznego w równaniu generującym sygnały algorytmu APR 

przeprowadzono podobnie jak dla poprzednio prezentowanych algorytmów zgodnie z ideą 

przedstawioną na Rys. 6.4.   Przebiegi czasowe uzyskane dla takich złożeń zaprezentowano na  

Rys. 6.39. 
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Rys. 6.39 Sygnały wygenerowane algorytmem APR z różniącymi się parametrami obiektu i modelu 

Adaptacyjny algorytm w początkowym okresie przybliżania sygnałów generuje sygnał BZT 

zbliżony do sygnału zgodnego z modelem zastosowanym w równaniu estymującym. Po kilku 

dobach procesu estymacji przebieg czasowy sygnału BZT zbliża się do sygnału obiektu 

i zaczyna za nim podążać. Sygnał mierzonej współrzędnej RT po okresie „dostrajania” 

i osiągnięciu wartości zbliżonej do sygnału obiektu podąża za jego stanem. Wyniki 

przeprowadzonych eksperymentów świadczą o tym, iż mimo przyjęcia nieprawidłowych 

wartości parametrów modelu matematycznego (macierz 𝐴𝑝𝑚) wykorzystanego do generowania 

sygnałów, algorytm APR generuje wartości sygnałów zbliżone do obiektu (macierz 𝐴𝑅).     

6.3.4 Wyniki algorytmu APWD  

Implementacja algorytmu proporcjonalnego o zadanych własnościach dynamicznych 

(APWD) systemu monitorującego opiera się na podobnych zasadach jak w przypadku 

algorytmu proporcjonalnego (AP). W algorytmie tym oprócz wektora proporcjonalności 𝑘𝑝 

określającego przyrosty wzmocnień występują jeszcze dwa parametry określające pożądaną 

dynamikę działania systemu monitorującego. Pożądany obszar położenia wartości własnych 

określany jest parametrami 𝛼 i 𝜂 reprezentującymi odpowiednio kąt oraz odległość od osi 

urojonej (zob. Rys. 4.6). W przeprowadzonych eksperymentach symulacyjnych porównywano 

wpływ różnych wartości parametrów 𝑘𝑝, 𝛼 i 𝜂  na jakość funkcjonowania algorytmu mierzoną 

wskaźnikami RMSE i MAPE. Dokonano również porównania rezultatów uzyskiwanych 

algorytmem AP oraz APWD, a także algorytmu AP i filtru Kalmana przy różnych 

intensywnościach wymuszeń systemowych i zakłóceń pomiarowych. 
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6.3.4.1 Porównanie algorytmów AP , APWD i filtru Kalmana 

W trakcie prowadzonych eksperymentów symulacyjnych dokonano porównania 

wyników uzyskanych algorytmem proporcjonalnym o zadanych własnościach dynamicznych 

z wynikami uzyskanymi algorytmem AP i algorytmem filtru Kalmana. Przykładowe przebiegi 

czasowe sygnałów wygenerowanych przez porównywane algorytmy przy tych samych 

wartościach wymuszeń systemowych oraz identycznych pomiarach uzyskanych z modelu 

obiektu zaprezentowano na Rys. 6.40. 

 

Rys. 6.40 Przebiegi czasowe sygnałów obiektu, algorytmu AP oraz APWD i filtru Kalmana 

Wartości sygnałów BZT wygenerowane w systemie monitorującym przy użyciu algorytmów 

AP i APWD w początkowym okresie pokrywają się, co wynika z faktu zastosowania 

w algorytmach identycznych wartości parametrów 𝑘𝑝. Jest to okres, w którym algorytm APWD 

nie zdążył jeszcze wygenerować wzmocnień przy których wartości własne osiągają pożądany 

obszar ich położenia. Różnice w przebiegach czasowych można zauważyć w chwili, gdy 

algorytm  o zadanych własnościach dynamicznych dokonuje wyboru korekt współczynników 

wzmocnień, w celu zachowania założonej dynamiki. Przebiegi sygnałów RT wygenerowanych 

przez algorytmy AP i APWD minimalnie się różnią. Sygnały wygenerowane przez filtr 

Kalmana nie osiągają stanu tak szybko jak algorytmy adaptacyjne. Wskaźniki jakości dla 

prezentowanych na Rys. 6.40 przebiegów wygenerowanych porównywanymi algorytmami 

zestawiono w Tab. 6.8. 
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Tab. 6.8 Wskaźniki jakości RMSE i MAPE dla algorytmów AP i APWD 

Wskaźniki jakości monitorowania niemierzonego sygnału BZT w przypadku 

proponowanych w pracy algorytmów wskazują na znacznie lepszą jakość w porównaniu do 

algorytmu filtru Kalmana. Można również zauważyć polepszenie wyników uzyskanych 

algorytmem APWD dla mierzonego sygnału RT w stosunku do algorytmu proporcjonalnego.  

Efekty działania korekty współczynników wzmocnień wynikającej z zadanego 

położenia wartości własnych dla algorytmu APWD można zaobserwować analizując zmiany 

w czasie wygenerowanych przez algorytmy współczynników wzmocnień przedstawionych na 

Rys. 6.41. 

 

Rys. 6.41 Przebiegi wzmocnień 𝐾 dla algorytmów AP oraz APWD  

Podobnie jak w przypadku przebiegów czasowych sygnałów BZT i RT wartości 

wygenerowanych przez algorytmy wzmocnień pokrywają się w początkowym okresie. Po 

czasie około siedmiu, ośmiu dób przebiegi wzmocnień wykazują różnice. Jak wspomniano 

wcześniej wynika to z warunków ograniczeń wymaganej dynamiki. Te ograniczenia powodują, 

że wartość wzmocnienia wygenerowanego algorytmem APWD dla sygnału BZT utrzymuje się 

w pobliżu wartości -15. W algorytmie AP wzmocnienia osiągają mniejsze wartości 
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Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

algorytm APWD 9.9499 1.1135 9.7741 5.0447 

algorytm AP 10.497 1.2273 9.7962 5.4022 

filtr Kalmana 16.581 1.3345 22.1924 7.0044 

Parametry: alg. APWD: 𝑘𝑝  =  [− 0.9; 0.165],  𝛼 =  17
𝑜, 𝜂 =  1.5 

alg. AP: 𝑘 𝑝 =  [− 0.9; 0.165] 

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

𝑊 = [3,−2;−2,1], 𝑉 = [0.1] 
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bezwzględne, a także w innych sytuacjach utrzymują duże ich wartości co może powodować 

oscylacje generowanych sygnałów BZT i RT.  Dla sygnału RT charakter przebiegu wzmocnień 

jest podobny jak dla BZT tylko zakres zmian oscyluje wokół wartości 3. Istotne również jest to, 

że algorytm APWD reaguje wzrostami bezwzględnych wzmocnień przy zwiększających się 

błędach adaptacji oraz ich spadkami, gdy te błędy się zmniejszają.  

Wymagania dotyczące dynamiki w algorytmie APWD określane są na podstawie 

położenia wartości własnych w żądanym obszarze. Położenie ich 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. 6.42. 

  
a) b) 

Rys. 6.42 Wartości własne obiektu, systemu monitorującego z filtrem Kalmana oraz algorytmami AP (a) 

i APWD (b) 

Punkty oznaczone na rysunkach kolorem czarnym odnoszą się do wartości własnych układu 

monitorującego wyznaczanych przez algorytmy w każdym kroku obliczeniowym procesu 

przybliżania sygnałów. Niebieskie strzałki wskazują w jakich kierunkach przemieszczają się 

wartości własne po dokonywanych przez algorytmy korektach współczynników wzmocnień. 

Przedstawione na Rys. 6.42.b w zerowym kroku iteracji (𝑖 = 0) wartości obiektu i systemu są 

identyczne, gdyż przyjęto początkową wartość wzmocnienia 𝐾 równą zero. W kolejnych 

krokach obliczeniowych (𝑖 = 1,2…) uzyskano różne wartości wzmocnień 𝐾, które powodują 

zmiany położenia wartości własnych. Na Rys. 6.42.b można zauważyć kolejne wygenerowane 

pary pojawiające się wzdłuż łuków oznaczonych na Rys. 6.42.a. W przypadkach, gdy wartości 

własne nie posiadają części urojonej, lokowane są one na osi liczb rzeczywistych w kierunkach 

α 

η 
i=1…n 

i=0 
i=3…n 

i=1 
i=2 
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wyznaczonych strzałkami Rys. 6.42.a. Zielone linie (Rys. 6.42.b) wyznaczają granice obszaru, 

w którym powinny się znajdować wartości własne. W prezentowanym przykładzie przyjęto 

wartość kąta 𝛼 = 17𝑜, a odległość od osi liczb urojonych 𝜂 = 1.5. Rozkłady wartości własnych 

algorytmu APWD (Rys. 6.42.b) wykazują, że wartości własne rozmieszczone są w wymaganym 

obszarze. Wartości własne znajdujące się poza pożądanym obszarem zostały wygenerowane 

w okresie poszukiwania przez algorytm granicznych wartości wzmocnień. Uzyskane wyniki 

potwierdzają również fakt, iż większy kąt α pozwala szybciej osiągnąć wymagany obszar 

położenia wartości własnych. 

Dla algorytmów AP i APWD dokonano porównania wskaźników jakości 

monitorowania RMSE i MAPE, prezentując w Tab. 6.9 wartości średnie tych wskaźników 

z dziesięciu eksperymentów symulacyjnych. Każdy przebieg symulacyjny wykonano przy 

identycznych wartościach początkowych i zadanych wymuszeniach systemowych, 

i zakłóceniach pomiarowych. Dla każdego przebiegu symulacyjnego generowane pseudolosowe 

sygnały zakłócające przyjmowały różne wartości, zachowując wymagania dotyczące ich 

rozkładu. Zestawienie wyników porównano również z wynikami uzyskanymi przez algorytm 

filtru Kalmana.  

  Tab. 6.9 Średnie wartości wskaźników jakości RMSE i MAPE dla algorytmów AP, APWD, filtru 

Kalmana    

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

algorytm APWD 10.78859 1.26461 11.58951 5.41201 

algorytm AP 11.03248 1.4469 10.22045 6.11495 

filtr Kalmana 16.57406 1.32499 20.89925 7.02418 

Parametry: alg. APWD: 𝑘𝑝  =  [−0.5; 0.08],  𝛼 =  27
𝑜, 𝜂 =  1.5 

alg. AP: 𝑘𝑝  =  [−0.5; 0.08] 

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

𝑊 = [3,−2;−2,1], 𝑉 = [0.1] 

Wartości wskaźników jakości monitorowania RMSE i MAPE dla algorytmu 

proporcjonalnego o zadanych własnościach dynamicznych zarówno dla mierzonego jak 

i niemierzonego sygnału są niższe niż dla algorytmu AP i filtru Kalmana. Wskazuje to na 

uzyskanie lepszej jakości sygnałów wygenerowanych tym algorytmem. Wymagania odnośnie 

położenia wartości własnych polepszyły także jakość monitorowania dla mierzonego sygnału 

RT na co wskazuje niższa wartość wskaźnika RMSE nawet w stosunku do algorytmu filtru 

Kalmana. 

6.3.4.2 Wektor proporcjonalności błędu adaptacji 𝒌𝒑  

W proponowanych w pracy algorytmach wartości wektora proporcjonalności błędu 

adaptacji mają istotne znaczenie, nawet niewielkie zmiany tego parametru powodują istotne 
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zmiany w jakości generowanych sygnałów monitorujących. Rozważane w pracy wartości tego 

parametru przyjęto heurystycznie z zakresu dla którego jakość monitorowania mierzona 

wskaźnikami RMSE i MAPE spełniała oczekiwania. Wokół tak oszacowanych wartości 𝑘𝑝 

przeprowadzono w pracy eksperymenty symulacyjne, które potwierdzają istotność doboru tego 

parametru. Przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT wygenerowanych przez algorytm APWD dla 

różnych wartości wektora współczynników 𝑘𝑝 przedstawiono na Rys. 6.43.  

 

Rys. 6.43 Przebiegi sygnałów BZT i RT dla różnych wartości wektora  𝑘𝑝 

Przyjęcie większych wartości bezwzględnych współczynników 𝑘𝑝 powoduje szybsze dążenie 

generowanego sygnału BZT w kierunku sygnału obiektu. W przypadku mierzonego sygnału RT 

zwiększenie wartości odpowiadającej mu składowej wektora 𝑘𝑝 również spowodowało 

polepszenie generowanego sygnału. Wpływ zmian wartości tego wektora na jakość sygnałów 

oceniono przyjętymi wskaźnikami jakości monitorowania. Zestawienie uzyskanych wyników 

dla prezentowanych na Rys. 6.43 przebiegów zestawiono w Tab. 6.10.  

Tab. 6.10 Wartości wskaźników jakości RMSE i MAPE dla algorytmu APWD przy różnych 𝑘𝑝  

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

𝑘𝑝 = [−0.7; 0.14]  11.3007 1.3298 10.1569 5.8652 

𝑘𝑝 = [−0.9; 0.165]  10.4565 1.2163 9.6429 5.3516 

𝑘𝑝 = [−1.05; 0.18]  9.6548 1.1024 9.4458 4.9332 

Parametry: alg. APWD:  𝛼 =  17𝑜, 𝜂 =  1.5 

𝑊 = [3,−2;−2,1], 𝑉 = [0.1] 

Zaprezentowane na Rys. 6.43 przebiegi czasowe oraz wartości wskaźników RMSE 

i MAPE potwierdzają wpływ wartości wektora 𝑘𝑝 na jakość generowanych sygnałów 
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monitorowania. Najlepsze wyniki uzyskano przy największych wartościach bezwzględnych 

tego wektora. Jakość monitorowania zależy od wektora wzmocnienia 𝐾, którego wartości 

istotnie zależne są od wektora 𝑘𝑝. 

Na Rys. 6.44 zaprezentowano zmiany w czasie wartości wygenerowanych 

współczynników wzmocnień odpowiadające porównywanym przebiegom sygnałów BZT i RT. 

 

Rys. 6.44 Przebiegi wzmocnień 𝐾 algorytmu APWD dla różnych wartości  𝑘𝑝  

Uzyskiwane w trakcie prowadzonych badań symulacyjnych przebiegi czasowe 

wygenerowanych współczynników wzmocnień 𝐾 wskazywały na ich tendencje proporcjonalne 

(do wartości bezwzględnych) spowodowane zmianami współczynników proporcjonalności 𝑘𝑝. 

Niemniej jednak we wszystkich przypadkach algorytm reagował wzrostami wzmocnień 

w momencie wystąpienia dużych wymuszeń, a następnie ich spadkami, gdy błędy adaptacji 

zmniejszały się. Spadki i wzrosty były ograniczone poprzez wprowadzone w algorytmie 

wymagania dynamiki systemu. Rozkłady wartości własnych systemu monitorującego 

spowodowanych zmianami 𝑘𝑝, dla przebiegów z  Rys. 6.43 i Rys. 6.44 przedstawiono na 

rysunku Rys. 6.45.   
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a) 

 
b) 

 
c) 

 

 

Parametry: 

𝛼 = 17𝑜  

𝜂 = 1,5  

a): 𝒌𝒑 = [−𝟎. 𝟕; 𝟎. 𝟏𝟒] 

b): 𝒌𝒑 = [−𝟎. 𝟗; 𝟎. 𝟏𝟔𝟓]  

c): 𝒌𝒑 = [−𝟏. 𝟎𝟓; 𝟎. 𝟏𝟖] 

Rys. 6.45 Położenia wartości własnych systemu monitorującego przy zmianach 𝑘𝑝 

Uzyskane rezultaty prezentują lokacje położeń wygenerowanych wartości własnych poza 

i w założonym obszarze określonym przez kąt 𝛼 i odległość 𝜂. Należy również zwrócić uwagę 

na fakt, że różne wartości 𝑘𝑝 spowodowały uzyskanie różnych rozkładów wartości własnych. 

Na Rys. 6.45 zobrazowano to różną gęstością i położeniem wartości własnych.  Mniejsze 

wartości bezwzględne wektora współczynników proporcjonalności 𝑘𝑝 (Rys. 6.45.a) powodują 

uzyskanie wartości własnych położonych bliżej osi liczb urojonych, natomiast podczas 

zwiększania wartości 𝑘𝑝 wartości własne przesuwają się coraz dalej od osi urojonej. We 

wszystkich badanych przypadkach uzyskano pożądaną lokację wartości własnych, pomimo 

zmian ich położenia spowodowanych zmianami 𝑘𝑝.   

6.3.4.3 Parametr kątowy α definiujący dynamikę systemu 

Jednym z parametrów wymuszających zadaną dynamikę w algorytmie APWD jest kąt 𝛼 

(opisany w punkcie 4.5), który określa ograniczenie odległości wartości własnych systemu 

monitorującego od osi rzeczywistej, zmniejszając amplitudę oscylacji sygnałów odtworzonych. 



6 Badania symulacyjne systemu monitorującego 

 

110 

 

W trakcie badań symulacyjnych dokonano porównania wyników uzyskiwanych dla różnych 

wartości tego kąta.  

Na Rys. 6.46 zaprezentowano rozkłady wartości własnych dla wybranych wielkości 

kąta 𝛼 przy stałej wartości 𝜂 określającej odległość wartości własnych od osi urojonej.   

 
a) b) 

 c) 

 

Parametry: 

𝑘𝑝 = [−0.9; 0.15] 

𝜂 = 1,5 

a): 𝜶 = 𝟏𝟏𝒐   

b): 𝜶 = 𝟐𝟐𝒐 

c): 𝜶 = 𝟑𝟗𝒐 

 

Rys. 6.46 Położenia wartości własnych algorytmu APWD dla różnych wartości 𝛼  

Rozkłady położeń wartości własnych przedstawione na Rys. 6.46 reprezentują wyniki uzyskane 

dla identycznych wartości wymuszeń systemowych oraz identycznych pomiarów uzyskanych 

z modelu obiektu. Z przeprowadzonych badań wynika, że algorytm utrzymuje wartości własne 

w pożądanym obszarze i nie uzyskano przypadku, w którym wartości własne wykroczyłyby 

poza ten obszar po jego osiągnięciu. Zmniejszanie kąta 𝛼 (zwiększone restrykcje wymagań 

dynamiki) wydłuża proces dochodzenia wartości własnych do wymaganego obszaru. Ponadto 

można zauważyć, że zbyt duży kąt 𝛼 (Rys. 6.46c) powoduje łagodzenie wymagań dynamiki 

przez co położenie uzyskanych wartości własnych ograniczone jest jedynie poprzez parametr 𝜂 

reprezentujący wymagania dotyczące odległości od osi urojonej. Jest to równoznaczne 

z brakiem ograniczeń kątowych. Zmiany dynamiki systemu monitorującego spowodowane 

różnymi wartościami kąta 𝛼 można zaobserwować na przebiegach wartości współczynników 
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wzmocnień.  Rys. 6.47 przedstawia wartości współczynników wzmocnień 𝐾 wygenerowanych 

przez badany algorytm dla przyjętych wartości kąta 𝛼 jak poprzednio. 

 

Rys. 6.47 Przebiegi wzmocnień układu monitorującego z algorytmem APWD dla różnych wartości 𝛼 

Przebiegi wzmocnień istotnie różnią się wartościami, ale zachowują ten sam charakter zmian. 

Wymagania dynamiki określone małą wartością kąta spowodowały utrzymanie wyższych 

bezwzględnych wartości wzmocnień. Wzrosty wartości współczynników 𝐾 podczas 

wystąpienia dużych zmian wymuszeń oddziałujących na obiekt są na podobnym poziomie.  

W celu porównania jakości wygenerowanych sygnałów BZT i RT, dla przyjętych 

wartości kąta α, dokonano ich oceny przyjętymi w pracy wskaźnikami jakości monitorowania 

RMSE i MAPE, a uzyskane wyniki zestawiono w Tab. 6.11.   

Tab. 6.11 Jakość monitorowania sygnałów generowanych algorytmem APWD dla różnych wartości 

kąta 𝛼 

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

𝛼 = 11𝑜  9.5423 1.1034 9.6951 4.9751 

𝛼 = 22𝑜  9.7508 1.1427 9.5737 5.0777 

𝛼 = 39𝑜  9.9143 1.1749 9.5505 5.1729 

Parametry: alg. APWD:  𝑘𝑝 = [−0.9; 0.15]; 𝜂 = 1.5  

𝑊 = [3,−2;−2,1], 𝑉 = [0.1] 

Większy kąt α pozwala na szybsze osiągnięcie wymaganego obszaru położenia wartości 

własnych, jednakże wskaźnik RMSE wykazuje nieznacznie gorszą jakość wygenerowanych 

sygnałów BZT i RT wraz ze wzrostem kąta α. Wskaźnik MAPE charakteryzujący się większą 

wrażliwością na błędy przy małych wartościach sygnałów również wskazał na gorszą jakość dla 
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RT. Dla sygnału o większych zmianach wartości, czyli BZT wskaźnik MAPE wskazał na 

najlepszą jakość sygnałów przy dużym kącie 𝛼. Można zatem stwierdzić, że mniejszy kąt 

utrzymuje dobrą jakość generowanych sygnałów.  

6.3.4.4 Parametr odległościowy 𝜼 ustalający wymaganą dynamikę systemu 

Określenie wymagań odnośnie położenia wartości własnych w badanym algorytmie 

APWD jest określane także poprzez drugi parametr 𝜂, określający odległość położenia wartości 

własnych od osi urojonej. Zwiększenie tej odległości oznacza lokację wartości własnych 

charakteryzujących szybkie działanie systemu monitorującego.  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 

 

Parametry: 

𝑘𝑝 = [−0.9; 0.17] 

𝛼 = 22𝑜 

a): 𝜼 = 𝟏, 𝟐  

b): 𝜼 = 𝟏, 𝟓 

c): 𝜼 = 𝟏, 𝟕 

 

 

Rys. 6.48 Rozkłady wartości własnych systemu monitorującego z algorytmem APWD dla różnych 

wartości 𝜂 

Na Rys. 6.48 zaprezentowano przykładowe rozkłady wartości własnych dla różnych 

wartości 𝜂, przy tych samych pomiarach uzyskanych z modelu obiektu, na który oddziaływały 

identyczne wartości wymuszeń systemowych. Otrzymane wyniki badań symulacyjnych, 

reprezentujące zmiany parametru 𝜂 wykazały, że przy zwiększaniu jego wartości następuje 

ograniczenie rozkładu wartości własnych. Istotnym jest również to, iż ograniczenie to wpływa 

także na rozkład par wartości własnych położonych na osi rzeczywistej.  Im większa wartość 𝜂 
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tym mniejszy obszar zmian wartości własnych. Zależność ta ma wpływ na amplitudę wielkości 

współczynników wzmocnień wygenerowanych przez algorytm na co wskazują zmiany ich 

wartości w czasie. Rys. 6.49 przedstawia wartości wzmocnień 𝐾 dla różnych odległości 𝜂 . 

 

Rys. 6.49 Wartości wzmocnień algorytmu APWD dla różnych wartości 𝜂 

Dla dużych wartości parametru 𝜂 (𝜂 = 1.7) współczynniki wzmocnień 𝐾 wykazują 

najmniejsze wahania wartości. Wraz ze zmniejszeniem tego parametru następuje zwiększenie 

amplitudy zmian wartości współczynników wzmocnień. Zwiększanie wartości parametru 𝜂 

ogranicza przyrosty wzmocnień w sytuacjach, gdy występują duże i nagłe zmiany sygnałów 

monitorujących spowodowane wymuszeniami. Zmniejszenie 𝜂 polepsza nieznacznie jakości 

sygnałów przy czym te zmiany są niewielkie, a nawet trudne do określenia w przypadku 

wskaźnika MAPE i sygnału BZT (zob. Tab. 6.12.).  

Tab. 6.12 Wskażniki jakości monitorowania RMSE i MAPE algorytmu APWD dla różnych wartości 𝜂 

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

𝜂 = 1.2  10.2747 1.1548 9.8121 5.1923 

𝜂 = 1.5  10.7069 1.246 9.6805 5.4538 

𝜂 = 1.7  10.6406 1.2311 9.8552 5.4748 

Parametry: alg. APWD:  𝑘𝑝 = [−0.9; 0.15], 𝛼 = 22
𝑜; 

𝑊 = [3,−2;−2,1], 𝑉 = [0.1] 

Analizując wskaźniki jakości RMSE i MAPE można stwierdzić że, dla sygnału RT 

pierwszy wskaźnik określił lepsze wyniki niż drugi. Natomiast dla sygnału BZT jakość 

generowanych sygnałów jest porównywalna. Potwierdza się to, że wskaźnik MAPE jest 

wrażliwy na zmiany małych wartości sygnałów. We wszystkich badanych przypadkach jakość 
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otrzymywanych sygnałów dla RT zawsze była lepsza niż dla BZT. Jak wspomniano wcześniej 

jest to spowodowane tym, że dokonuje się pomiaru zmiennej RT. 

6.3.4.5 Intensywność zakłóceń 

Badania symulacyjne algorytmu proporcjonalnego o zadanych własnościach 

dynamicznych (APWD) obejmowały także wpływ zmian intensywności zakłóceń pomiarowych 

i wymuszeń systemowych (wyrażonych za pomocą ich kowariancji), na jakość estymacji 

mierzoną wskaźnikami jakości monitorowania: RMSE i MAPE. Przykładowe rezultaty badań 

przedstawia Rys. 6.50, prezentujący średnie wyniki z dziesięciu pomiarów dla współrzędnej 

BZT uzyskane  algorytmem APWD oraz filtrem Kalmana.  

  
a) b) 

Rys. 6.50 Wskaźniki jakości monitorowania sygnałów BZT wygenerowanych algorytmem APWD 

i filtrem Kalmana przy różnych intensywnościach zakłóceń pomiarowych i systemowych 

Dla niemierzonego sygnału BZT widać wyraźną przewagę algorytmu APWD  nad algorytmem 

filtru Kalmana. Wartości obu wskaźników jakości monitorowania są znacznie niższe dla 

zaproponowanego algorytmu. Analizując wyniki dla wskaźnika MAPE  można zauważyć 

nieznaczne pogorszenie jakości generowanych sygnałów przy wzroście intensywności zakłóceń 

pomiarowych i wymuszeń systemowych dla obu porównywanych algorytmów. Wskaźniki 

jakości monitorowania dla mierzonego sygnału RT uzyskane w trakcie prowadzonych badań 

zaprezentowano na Rys. 6.51. Z przeprowadzonych badań wynika, że dla sygnału RT 

i wskaźnika RMSE uzyskano 10-krotnie lepszą jakość, a dla wskaźnika MAPE porównywalną, 

w stosunku do sygnału BZT (por. Rys. 6.50). Uzyskane wartości wskaźników jakości RMSE 

i MAPE dla sygnału RT wykazują dla niektórych intensywności zakłóceń podobną jakość 

generowanych sygnałów algorytmami APWD i Kalmana. Niewielką przewagę algorytmu 

APWD można zauważyć w przypadku dużych zakłóceń pomiarowych i małej intensywności 

wymuszeń systemowych. Wskaźnik MAPE uwidocznił ponad to podobne zachowanie 

porównywanych algorytmów przy dużym natężeniu zakłóceń pomiarowych i wymuszeń 

systemowych. 
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a) b) 

Rys. 6.51 Jakość monitorowania sygnałów RT wygenerowanych algorytmem APWD i filtrem Kalmana 

przy różnych intensywnościach zakłóceń pomiarowych i systemowych 

6.3.5 Rezultaty algorytmu APRWD 

Implementacja algorytmu proporcjonalno-różniczkowego o zadanych własnościach 

dynamicznych (APRWD) oprócz parametrów 𝑘𝑝 i 𝑇𝑑, także parametry 𝛼 i 𝜂, które jak 

w algorytmie APWD określają obszar położenia wartości własnych.  W badaniach 

symulacyjnych tego algorytmu dokonano porównania wyników z algorytmem APR. Zbadano 

wpływ wartości parametrów 𝑘𝑝 i 𝑇𝑑 na funkcjonowanie algorytmu APRWD oraz porównano 

wyniki uzyskane przy różnych wartościach parametrów α i η określających wymagania 

dynamiki systemu monitorującego. Dokonano również porównania rezultatów uzyskiwanych 

przez algorytm APRWD i algorytm filtru Kalmana przy różnych intensywnościach wymuszeń 

systemowych i zakłóceń pomiarowych. 

6.3.5.1 Zestawienie algorytmów APR i APRWD 

W wyniku przeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych dotyczących porównania 

algorytmów APR i APRWD wyraźnie można było zauważyć różnice w przebiegach czasowych. 

Inny charakter przebiegów czasowych wynikał z przyjętych parametrów określających 

wymuszenia dynamiki. Na Rys. 6.52 przedstawiono wybrane przebiegi czasowe sygnałów 

porównywanych algorytmów wygenerowane przy pomiarach uzyskanych z modelu obiektu dla 

identycznych wartości zakłóceń systemowych i pomiarowych. Jak wspomniano w opisie 

algorytmu APRWD (rozdz. 4.5), algorytm ten do momentu wygenerowania współczynników 

wzmocnień 𝐾, dla których wartości własne spełniają założenia obszaru dynamiki (𝛼 i 𝜂) 

funkcjonuje podobnie jak algorytm APR. Gdy po osiągnięciu przez wartości własne 

wymaganego obszaru ich położenia w algorytmie „pojawią się” wartości własne spoza tego 

obszaru, dokonuje on korekty współczynników wzmocnień. 
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Rys. 6.52 Przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT obiektu oraz algorytmów APR i APRWD 

Potwierdzają to prezentowane przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT (Rys. 6.52), jak 

również zmiany w czasie współczynników wzmocnień zaprezentowane na Rys. 6.53.   

 

Rys. 6.53 Wzmocnienia wygenerowane algorytmami APR i APRWD 

W przypadkach przedstawionych na tych rysunkach istotne zmiany generowanych 

sygnałów pojawiają się po upływie 21 dni. Od tego momentu inne wartości wygenerowanych 

współczynników wzmocnień 𝐾 powodują korzystniejsze rezultaty algorytmu APRWD (zob. 

przebiegi w okolicach 25 doby na Rys. 6.52). Zmiana dynamiki systemu monitorującego była 

efektem korekt współczynników wzmocnień odmiennych dla BZT i RT. Wartości własne 

reprezentujące dynamikę sygnałów przedstawiono na Rys. 6.54.  
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a) 

 
b) 

Rys. 6.54. Rozkłady wartości własnych systemu monitorującego z algorytmami APR (a) i APRWD (b) 

Porównując rozkłady wartości własnych algorytmów APR i APRWD można zauważyć wyraźne 

różnice w ich rozkładzie. Jednak początkowe wartości własne dla obu algorytmów są 

identyczne, a następne różne ich położenia uzyskano gdy znajdują się one w wymaganym 

obszarze określonym parametrami 𝛼 i 𝜂. Wymaganie wynikające z wartości parametru 𝜂 

spowodowało odsunięcie wartości własnych od osi urojonej, natomiast parametr α spowodował 

lokacje wartości własnych w zadanej odległości od osi rzeczywistej.  

W celu porównania sygnałów generowanych algorytmami APR i APRWD dokonano 

również ich oceny przyjętymi wskaźnikami jakości monitorowania, a uzyskane wyniki 

zestawiono w Tab. 6.13.  

Tab. 6.13 Wskaźniki jakości monitorowania sygnałów generowanych algorytmami APR i APRWD 

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

algorytm APR 12.0211 1.4255 11.5723 6.0765 

algorytm APRWD 10.9052 1.3612 11.0312 5.7408 

Parametry: alg. APR i APRWD:  𝑘𝑝 = [−0.6; 0.09],  𝑇𝑑 = [0.065;−0.0085]  

alg. APRWD: 𝜂 = 1.2, 𝛼 = 27; 

𝑊 = [3,−2;−2,1], 𝑉 = [0.1] 

Uzyskane rezultaty pozwalają stwierdzić lepszą jakość generowanych sygnałów algorytmem 

z zastosowanymi wymaganiami dynamiki (APRWD). Jakość sygnałów RT mierzona tymi 

wskaźnikami jest zdecydowanie lepsza w porównaniu do BZT. W przypadku wskaźnika RMSE 

jakość jest około 10-krotnie lepsza, a dla MAPE 2-krotnie.  

6.3.5.2 Parametry 𝒌𝒑 i 𝑻𝒅 w algorytmie APRWD 

W badaniach eksperymentalnych dokonywano także zmian wartości wektorów 

proporcjonalności 𝑘𝑝 oraz tendencji zmian błędu adaptacji 𝑇𝑑. Na Rys. 6.55 przedstawiono 
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rozkłady wartości własnych dla wybranych wartości parametru 𝑘𝑝 określającego 

proporcjonalność korekty wzmocnień 𝐾 przy zachowaniu stałych wartości wektora  𝑇𝑑  

z zakresu [0.065;−0.0085] oraz parametrów 𝛼 i 𝜂.  

 

a)  

 

b)  

 

c) 

 

Parametry: 

𝑇𝑑 = [0.065;−0.0085];   

𝛼 =  22𝑜  

𝜂 =  1.4  

a): 𝒌𝒑 = [−𝟎. 𝟒; 𝟎. 𝟎𝟔] 

b): 𝒌𝒑 = [−𝟎. 𝟔; 𝟎. 𝟎𝟗] 

c): 𝒌𝒑 = [−𝟎. 𝟖; 𝟎. 𝟏𝟐] 

 

Rys. 6.55 Rozkłady wartości własnych systemu monitorującego z algorytmem APRWD przy różnych  𝑘𝑝 

Analizując prezentowane rozkłady wartości własnych można stwierdzić, iż wartości 

wektora 𝑘𝑝 mają istotny wpływ na szybkość osiągnięcia wymaganej lokalizacji wartości 

własnych systemu monitorującego. Dla mniejszych bezwzględnych wartości współczynników 

𝑘𝑝 algorytm potrzebuje większej liczby kroków iteracyjnych w celu osiągnięcia wymaganego 

obszaru dynamiki. Natomiast większe wartości 𝑘𝑝 powodują szybsze lokacje wartości własnych 

w żądany obszar dynamiki. Zastosowane w algorytmie wymagania dynamiki były 

zrealizowane, jednak w niektórych przypadkach pojawiały się większe ilości wartości własnych 

położonych poza obszarem wymaganym. Zmiany wartości wektora 𝑘𝑝 powodowały także 

uzyskanie różnych wartości współczynników wzmocnień K, co zaprezentowano na Rys. 6.56. 
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Rys. 6.56 Wzmocnienia wygenerowane w algorytmie APRWD przy różnych wartościach 𝑘𝑝 

Analizując zmiany wartości współczynników wzmocnień 𝐾 w czasie można zauważyć, 

że większe wartości bezwzględne współczynników proporcjonalności 𝑘𝑝 powodują większe 

wzrosty bezwzględnych wartości wzmocnień. Ponadto wartości te szybciej wzrastały przy 

intensywniejszych wymuszeniach oddziałujących na obiekt. Przy średnich wartościach 𝑘𝑝 (linia 

czerwona) uzyskano widoczne wzrosty 𝐾 spowodowane nagłymi zmianami BZT i RT nie 

zwiększając istotnie „średnich” w czasie. Dla wszystkich prezentowanych przypadków 

założone wymagania dynamiki zostały zrealizowane, a wartości współczynników wzmocnień 

nie wykazywały tendencji wzrostowych ani spadkowych.  

 

Rys. 6.57 Przebiegi czasowe sygnałów BZT i RT wygenerowane przez algorytm APRWD przy różnych 

wartościach parametru 𝑘𝑝 
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Uzyskane przebiegi wygenerowanych sygnałów BZT i RT przy tak dobranych 

wartościach wektora 𝑘𝑝 zaprezentowano na Rys. 6.57. Z przeprowadzonych eksperymentów 

symulacyjnych wynika, że w algorytmie APRWD przy zastosowaniu większych 

bezwzględnych wartości współczynnika 𝑘𝑝 uzyskiwano wizualny efekt poprawy jakości 

otrzymywanych rezultatów. Otrzymane sygnały szybciej zbliżały się do „rzeczywistych” 

sygnałów obiektu. Przebiegi sygnałów BZT i RT systemu monitorującego uzyskane dla 

mniejszych 𝑘𝑝 okazały się nieznacznie gorsze niż przy większych wartościach w sensie 

wskaźników RMSE i MAPE.  

W Tab. 6.14 zestawiono wskaźniki jakości monitorowania dla uzyskanych przebiegów 

czasowych sygnałów wygenerowanych dla różnych współczynników 𝑘𝑝. 

Tab. 6.14 Wskaźniki jakości RMSE i MAPE dla różnych 𝑘𝑝 w algorytmie APRWD 

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

𝑘𝑝 = [−0.4; 0.06]  11.7047 1.5798 10.9301 6.6879 

𝑘𝑝 = [−0.6; 0.09]  11.8421 1.5188 11.0209 6.5552 

𝑘𝑝 = [−0.8; 0.12]  10.3331 1.2478 10.8187 5.5447 

Parametry: alg. APRWD: 𝑇𝑑 = [0.065;−0.0085];  𝛼 =  22
𝑜, 𝜂 =  1.4 

𝑊 = [3,−2;−2,1], 𝑉 = [0.1] 

Wskaźniki jakości RMSE i MAPE potwierdzają, iż najlepszą jakość uzyskuje się dla większych 

bezwzględnych wartości wektora 𝑘𝑝. Należy zauważyć, iż niewielkie zmiany 𝑘𝑝 w przyjętym 

zakresie zmian nie mają istotnego znaczenia w jakości monitorowania sygnałów (porównaj poz. 

2 i 3 z Tab. 6.14 ) 

W podobny sposób dokonano oceny jakości sygnałów wynikającej z wpływu zmian 

wartości wektora 𝑇𝑑. W eksperymentach przyjęto stałą wartość wektora  proporcjonalności 

𝑘𝑝 = [−0.6; 0.09], a dokonywano zmiany wektora 𝑇𝑑. Na Rys. 6.58 zaprezentowano 

przykładowe rozkłady wartości własnych uzyskane dla takiego sposobu postępowania. 

Zmiany wartości wektora 𝑇𝑑 powodowały uzyskiwanie różnych rozkładów wartości 

własnych. Dla mniejszych wartości bezwzględnych 𝑇𝑑 uzyskiwano wartości własne najbardziej 

oddalone od osi urojonej, natomiast przy większych wartościach ich rozkłady położone były 

bliżej osi. W ogólności badany zakres zmian 𝑇𝑑 nie miał istotnego wpływu na czas osiągnięcia 

założonego obszaru położenia wartości własnych. 
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a)  

 
b) 

 
c)  

 

Parametry: 

𝑘𝑝 = [−0.6; 0.09]  

𝛼 =  22o
 

𝜂 =  1.4  

a): 𝑻𝒅 = [𝟎. 𝟎𝟗𝟗;−𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟐] 

b): 𝑻𝒅 = [𝟎. 𝟎𝟔𝟓;−𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟓] 

c): 𝑻𝒅 = [𝟎. 𝟎𝟓𝟓;−𝟎. 𝟎𝟎𝟔] 

 

Rys. 6.58 Rozkłady wartości własnych systemu monitorującego przy różnych wartościach  𝑇𝑑 

Zmiany w czasie wartości współczynników wzmocnień spowodowane różnymi wartości 𝑇𝑑 

zaprezentowano na Rys. 6.59. 

 

Rys. 6.59 Przebiegi wzmocnień 𝐾 algorytmu APRWD przy różnych 𝑇𝑑 
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Zmiany wartości wektora 𝑇𝑑 powodowały różne rozkłady wzmocnień 𝐾. Ogólnie 

rozważając wartości bezwzględne uzyskano większe wartości współczynników wzmocnień dla 

małych wartości 𝑇𝑑. Ponadto wymagania dotyczące wartości własnych systemu monitorującego 

były spełniane przy czym wartości wzmocnień nie wykazywały ani tendencji malejącej ani 

wzrostowej. Ocenę jakości otrzymanych rezultatów w takich przypadkach eksperymentów 

zestawiono w Tab. 6.15.  

Tab. 6.15 Wskaźniki jakości RMSE i MAPE dla algorytmu APRWD przy zmianie 𝑇𝑑. 

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

𝑇𝑑 = [0.099;−0.012]  11.9914 1.5474 10.9386 6.6393 

𝑇𝑑 = [0.065;−0.0085]  11.8421 1.5188 11.0209 6.5552 

𝑇𝑑 = [0.055;−0.006]  11.0153 1.3897 10.4621 6.0355 

Parametry: alg. APRWD: 𝑘𝑝 = [−0.6; 0.09], 𝛼 =  22
o, 𝜂 =  1.4 

𝑊 = [3,−2;−2,1], 𝑉 = [0.1] 

Przy badanym zakresie zmian 𝑇𝑑 najlepsze jakości badanych sygnałów systemem 

monitorującym z wykorzystaniem algorytmu APRWD otrzymano dla najmniejszych 

bezwzględnych wartości 𝑇𝑑. Algorytm APRWD wykazał podobną reakcję na niewielkie zmiany 

𝑇𝑑 jak w przypadku zmiany 𝑘𝑝.  

W przeprowadzonych eksperymentach symulacyjnych dokonano również porównań 

funkcjonowania algorytmu APRWD przy jednoczesnych zmianach wartości wektorów 𝑘𝑝 i 𝑇𝑑. 

Dokonywano zwiększania jednego z parametrów przy równoczesnym zmniejszaniu drugiego 

parametru oraz równoczesnego zmniejszania lub zwiększania obu parametrów. Badania 

realizowano przy podobnych jak poprzednio zakresach zmian 𝑘𝑝 i 𝑇𝑑. Na Rys. 6.60 

zaprezentowano przykładowe rozkłady wartości własnych przy równoczesnym zwiększaniu 

bezwzględnych wartości wektorów 𝑘𝑝 i 𝑇𝑑. W zrealizowanych eksperymentach rozkłady 

wartości własnych lokowały się zawsze w żądanym obszarze. Jak można było się spodziewać, 

najszybsze „trafienie” wartości własnych w obszar wymaganego ich położenia uzyskano dla 

największych bezwzględnych wartości współczynników 𝑘𝑝 i 𝑇𝑑. 
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a)  

 

b)  

 

c) 

Parametry: 

𝛼 =  22𝑜 

𝜂 =  1.4 

a): 𝒌𝒑 = [−𝟎. 𝟒; 𝟎. 𝟎𝟔], 

 𝑻𝒅 = [𝟎. 𝟎𝟓𝟓;−𝟎. 𝟎𝟎𝟔] 

b): 𝒌𝒑 = [−𝟎. 𝟔; 𝟎. 𝟎𝟗], 

 𝑻𝒅 = [𝟎. 𝟎𝟔𝟓;−𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟓] 

c): 𝒌𝒑 = [−𝟎. 𝟖; 𝟎. 𝟏𝟐], 

 𝑻𝒅 = [𝟎. 𝟎𝟗𝟓;−𝟎. 𝟎𝟏] 

 

Rys. 6.60 Rozkłady wartości własnych systemu monitorującego przy jednoczesnych zmianach 𝑘𝑝 i 𝑇𝑑 

Wygenerowane wartości współczynników wzmocnień 𝐾 przez algorytm APRWD dla 

porównywanych parametrów przedstawiono na Rys. 6.61. Zmiany w czasie współczynników 

wzmocnień uzyskane przy najmniejszych i średnich wartościach bezwzględnych wektorów 𝑘𝑝 

i 𝑇𝑑 spośród badanych przedziałów ich zmian są bardzo zbliżone do siebie. Rozważając 

wartości bezwzględne uzyskano największe wartości współczynników wzmocnień przy 

największych wartościach 𝑘𝑝 i 𝑇𝑑. We wszystkich przypadkach algorytm reagował wzrostami 

wartości 𝐾 na nagłe zmiany BZT i RT. Ponadto algorytm generował wartości wzmocnień 

w określonych zakresach zapewniając stosowne położenie wartości własnych systemu 

monitorującego określone parametrami 𝛼 i 𝜂.     
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Rys. 6.61 Wzmocnienia 𝐾 algorytmu APRWD przy zmianach parametrów 𝑘𝑝 i 𝑇𝑑 

Wygenerowane algorytmem APRWD sygnały BZT i RT oceniano przyjętymi 

wskaźnikami jakości monitorowania RMSE i MAPE, a uzyskane wyniki zestawiono w Tab. 

6.16.   

Tab. 6.16 Wskaźniki jakości RMSE i MAPE algorytmu APRWD przy zmianach parametrów 𝑘𝑝 i 𝑇𝑑 

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

𝑘𝑝 = [−0.4; 0.06]  

𝑇𝑑 = [0.055;−0.006]  
12.1367 1.5793 11.0831 6.7575 

𝑘𝑝 = [−0.6; 0.09]  

𝑇𝑑 = [0.065;−0.0085]  
11.8421 1.5188 11.0209 6.5552 

𝑘𝑝 = [−0.8; 0.12]  

𝑇𝑑 = [0.095;−0.01]  
10.471 1.2915 10.184 5.6769 

Parametry: alg. APRWD: 𝛼 =  22𝑜, 𝜂 =  1.4 

𝑊 = [3,−2;−2,1], 𝑉 = [0.1] 

Wybór największych wartości bezwzględnych parametrów 𝑘𝑝 i 𝑇𝑑 skutkował 

uzyskaniem najlepszych rezultatów mierzonych wskaźnikami RMSE i MAPE.  

6.3.5.3 Parametry 𝜶 i 𝜼 określające wymagania dynamiki systemu monitorującego 

W algorytmie APRWD występujące parametry 𝛼 i 𝜂 określają wymagania dotyczące 

położenia wartości własnych systemu monitorującego. W trakcie prowadzonych badań 

symulacyjnych dokonano porównań jakości otrzymywanych sygnałów BZT i RT przy różnych 

wartościach tych parametrów. Parametr kątowy 𝛼 określa odległość graniczną położenia 

wartości własnych mierzoną wartościami kąta od początku układu płaszczyzny zespolonej 
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względem osi rzeczywistej. Natomiast parametr 𝜂 jest graniczną wartością części rzeczywistej 

wartości własnych od osi urojonej. Wszystkie eksperymenty symulacyjne dokonywano przy 

identycznych pomiarach uzyskanych z modelu obiektu, a zmieniano parametr 𝛼 obserwując 

rozkłady wartości własnych. Rys. 6.62 przedstawia rozkłady wartości własnych dla stałej 

wartości 𝜂 i różnych 𝛼.  

 

a)  

 

b)  

 

c) 

 

Parametry: 

𝑘𝑝 = [−0.8; 0.12]  

𝑇𝑑 = [0.095;−0.01]  

𝜂 = 1.4  

a): 𝜶 = 𝟏𝟏𝒐 

b): 𝜶 = 𝟐𝟐𝒐 

c): 𝜶 = 𝟑𝟏𝒐 

 

Rys. 6.62 Rozkłady wartości własnych otrzymane algorytmem APRWD dla zmiennego 𝛼 

Zmiany wymagań określonych poprzez kąt 𝛼 wpływają na rozkład wartości własnych. 

Ustalenie większych wartości kąta oznacza mniejsze ograniczenia dotyczące ich położenia co 

powoduje, iż algorytm spełnia te wymagania dynamiki w mniejszej liczbie kroków (zob. Rys. 

6.62.c).  Im mniejsza wartość kąta 𝛼, tym algorytm potrzebuje większej liczby iteracji aby 

spełnić wymagane położenie wartości własnych. Mała wartość kąta 𝛼 zawęża obszar ich 

dopuszczalnego położenia.  

Wygenerowane w algorytmie APRWD wartości współczynników wzmocnień przy tak 

ustalonych wielkościach kąta 𝛼 jak dla przypadków z Rys. 6.62 przedstawia Rys. 6.63. 
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Rys. 6.63 Wzmocnienia 𝐾 algorytmu APRWD dla różnych 𝛼 

Przyjęcie różnych wartości kąta 𝛼 powoduje rozróżnialne zmiany wartości wzmocnień 

𝐾 w algorytmie. Różnice te widoczne są zwłaszcza dla niemierzonego sygnału BZT. Dla małej 

wartości kąta 𝛼 uzyskano mniejszy zakres zmian wzmocnień, a wraz ze wzrostem wartości kąta 

uzyskiwano coraz większe zakresy zmian wartości współczynników wzmocnień. Należy także 

zauważyć, że przy dużej zmianie sygnałów BZT i RT następowały największe zmiany 

współczynników wzmocnień. W celu sprawdzenia wpływu parametru kątowego 𝛼 na jakość 

generowanych przez algorytm sygnałów BZT i RT dokonano ich oceny jakościowej przyjętymi 

w pracy wskaźnikami. Uzyskane wartości wskaźników jakości RMSE i MAPE zestawiono 

w Tab. 6.17.     

Wartości wskaźników jakości monitorowania wykazały, że dla średniej wartości kąta 𝛼 

uzyskano najlepszą jakość sygnałów wygenerowanych algorytmem APRWD. Zbyt restrykcyjne 

lub małe wymagania dynamiki określane parametrem kątowym 𝛼 pogarszają jakość 

generowanych sygnałów.   

Tab. 6.17 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]  
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Drugi z parametrów ustalających dynamikę systemu monitorującego 𝜂 określa 

graniczne położenie wartości własnych w postaci założonej odległości od osi urojonej. Na Rys. 

6.64 zaprezentowano rozkłady wartości własnych dla różnych wartości parametru 

odległościowego 𝜂 przy stałej wartości kąta 𝛼 = 22𝑜. 

 

a)  

 

b) 

 

c) 

 

Parametry: 

𝑘𝑝 = [−0.8; 0.12]  

𝑇𝑑 = [0.095;−0.01]  

𝛼 = 22𝑜  

a): 𝜼 = 𝟏. 𝟎 

b): 𝜼 = 𝟏. 𝟒 

c): 𝜼 = 𝟏. 𝟖 

 

Rys. 6.64 Rozkłady wartości własnych otrzymane algorytmem APRWD dla różnych 𝜂 

Wyniki eksperymentów symulacyjnych wykazały, że zastosowane w algorytmie 

APRWD żądane właściwości dynamiki określane parametrem 𝜂 zostają zrealizowane. 

Zwiększenie wartości parametru 𝜂 ogranicza ilość wartości własnych położonych na osi 

rzeczywistej. Zmiany w czasie współczynników wzmocnień jako rezultat wprowadzonych 

wymagań dynamiki określonych dla algorytmu APRWD parametrem odległościowym 𝜂 

przedstawiono na Rys. 6.65.  
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Rys. 6.65 Wzmocnienia 𝐾 wygenerowane algorytmem APRWD dla różnych 𝜂 

Dla różnych wartości parametru 𝜂 algorytm APRWD generuje współczynniki wzmocnień 𝐾 

o podobnej wartości średniej, ale różnych wartościach minimalnych i maksymalnych dla 

niemierzonego sygnału BZT. Największe bezwzględne wartości współczynników wzmocnień 

uzyskano dla największej wartości parametru 𝜂. Dla niemierzonego sygnału RT wahania zmian 

wzmocnień 𝐾 są niewielkie. Przy największej wartości tego parametru otrzymano średnio 

największe wartości bezwzględne wzmocnień, ale o małej amplitudzie zmian, natomiast przy 

małej wartości 𝜂 zakres zmian współczynników wzmocnień był największy.  

W Tab. 6.18 zestawiono uzyskane wskaźniki jakości monitorowania sygnałów BZT 

i RT wygenerowanych algorytmem APRWD dla różnych wartości parametru 𝜂. 

Tab. 6.18 Wskaźniki jakości RMSE i MAPE algorytmu APRWD dla różnych 𝜂 

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał BZT RT BZT RT 

𝜂 = 1.0  10.953 1.2889 9.8391 5.4147 

𝜂 = 1.4  10.4472 1.2692 9.1839 5.2331 

𝜂 = 1.8  10.144 1.2266 9.276 5.1095 

Parametry alg. APRWD:  𝑘𝑝 = [−0.8; 0.12], 𝑇𝑑 = [ 0.095;−0.01], 𝛼 = 22
𝑜; 

𝑊 = [3,−2;−2,1], 𝑉 = [0.1]  

Najwyższe wartości wskaźników RMSE i MAPE, a co za tym idzie najgorszą jakość 

sygnałów BZT i RT otrzymano dla najmniejszej odległości granicznej. Oznacza to bardzo małe 

wymagania własności dynamicznych systemu monitorującego. Wraz ze wzrostem wartości 

parametru 𝜂, czyli zwiększaniem wymagań, następuje poprawa jakości sygnałów generowanych 
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algorytmem APRWD. Jednakże wskaźnik MAPE wykazał nieznaczne pogorszenie jakości 

sygnału BZT dla dużej wartości parametru 𝜂.  

6.3.5.4 Różne zakłócenia 

Badania symulacyjne dotyczące algorytmu APRWD dotyczyły prawidłowości jego 

funkcjonowania przy różnych intensywnościach wymuszeń systemowych i zakłóceń 

pomiarowych. Wygenerowane algorytmem sygnały oceniono przyjętymi w pracy wskaźnikami 

jakości monitorowania i dokonano ich porównania z wynikami uzyskanymi przy użyciu filtru 

Kalmana. Dla uogólnienia uzyskanych wyników uśredniono rezultaty uzyskane z dziesięciu 

eksperymentów symulacyjnych przeprowadzonych przy identycznych pomiarach i modelu 

matematycznym obiektu, na który oddziaływały te same kombinacje różnych intensywności 

wymuszeń i zakłóceń. Na Rys. 6.66 zaprezentowano wartości wskaźników jakości 

monitorowania RMSE i MAPE niemierzonego sygnału BZT uzyskanych porównywanymi 

algorytmami.  

 
 

a) b) 

Rys. 6.66 Wskaźniki jakości RMSE oraz MAPE dla sygnału BZT wygenerowanego algorytmem 

APRWD i filtrem Kalmana dla różnych intensywności zakłóceń systemowych i pomiarowych 

Niezależnie od intensywności zakłóceń pomiarowych i wymuszeń oddziałujących na obiekt 

wskaźniki jakości monitorowania sygnału BZT algorytmem APRWD zawsze przyjmowały 

znacznie niższe wartości niż w przypadku filtru Kalmana, co oznacza znacznie lepszą jakość. 

Wskaźnik jakości monitorowania MAPE wykazał pogorszenie jakości generowania sygnałów 

wraz ze wzrostem intensywności zakłóceń dla porównywanych algorytmów (por. Rys. 6.66 

a i b) dla największych 𝑊 i 𝑉). Należy jednak zauważyć, że algorytm APRWD pomimo braku 

wiedzy o intensywnościach wymuszeń i zakłóceń zawsze uzyskiwał znacznie lepszą jakość 

monitorowania w porównaniu z filtrem Kalmana, który tej wiedzy wymaga do jego realizacji.  

Wyniki w postaci wskaźników jakości RMSE i MAPE uzyskane w trakcie eksperymentów dla 

mierzonego sygnału RT przedstawiono na Rys. 6.67. 
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a) b) 

Rys. 6.67 Wskaźniki jakości RMSE oraz MAPE dla sygnału RT wygenerowanego algorytmem APRWD 

i filtrem Kalmana przy różnych intensywnościach zakłóceń systemowych i pomiarowych 

Podobnie jak w przypadku prezentowanych w poprzednich rozdziałach pracy algorytmów 

wyniki uzyskane dla tego sygnału są porównywalne z wynikami uzyskanymi filtrem Kalmana. 

Należy jednak zaznaczyć, że algorytm APRWD uzyskał około dwukrotnie mniejsze wartości 

wskaźników jakości monitorowania RMSE i MAPE niż filtr Kalmana w pewnych zakresach 

intensywności zakłóceń pomiarowych i systemowych (patrz lewe części wykresów Rys. 6.67).  
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6.4 Eksperymenty symulacyjne algorytmów na potrzeby monitoringu 

reaktora CSTR 

6.4.1 Algorytm strefowy w monitoringu reaktora 

Badania symulacyjne systemu monitorującego reaktor z algorytmem strefowym 

przeprowadzono dla następujących danych (Tab. 6.19): 

Tab. 6.19 Przyjęte wartości parametrów reaktora 

Parametr Wartość  Parametr Wartość 

𝑇𝑖𝑛 295 ÷ 305  [𝐾] (alg. strefowy)  𝑘𝑜 0.01 ∗ 3600 [1/𝑠] 

 280 ÷ 310  [𝐾] (alg. AP i APR)  𝐸/𝑅 869.7[1/𝐾] 

𝑐𝑎𝑖𝑛 2 ÷ 6 [𝑚𝑜𝑙/𝑚3]  𝐻 1 [𝐽/𝑚𝑜𝑙] 

𝑄 1 [𝑚3/𝑠]  𝑇𝑟𝑝 289 [𝐾] 

𝑉𝑟 2 [𝑚3]  𝑐𝑎𝑝 1 [𝑚𝑜𝑙/𝑚3] 

𝑝 – wartość początkowa 

Eksperymenty przeprowadzano dla reaktora poddanego działaniu zakłóceń 

systemowych (rów. (2.18), (2.19)) i pomiarowych (rów. (3.1)). Na Rys. 6.68 przedstawiono 

przebiegi czasowe temperatury reaktora z modelu matematycznego, odtworzone przez system 

monitorujący oraz przebieg pomiarów tego sygnału.  

 

Rys. 6.68 Przebiegi czasowe temperatury w reaktorze CSTR i sygnału wygenerowanego algorytmem 

strefowym 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
285

290

295

300

305

310

315

czas [s]

te
m

p
e
ra

tu
ra

 [
K

]

 

 

obiekt

pomiar

alg. strefowy

270 272 274 276 278 280 282

299.7

299.8

299.9

300

300.1

300.2

300.3

300.4

300.5

300.6

czas (s)

te
m

p
e
ra

tu
ra

 (
K

)

 

 

obiekt

pomiar

alg. strefowy



6 Badania symulacyjne systemu monitorującego 

 

132 

 

Wartości początkowe sygnału generowanego przez system monitorujący były różne od 

wartości początkowych sygnału obiektu. Rys. 6.69 przedstawia stan niemierzonego sygnału 

czyli stężenia 𝑐𝑎, uzyskanego z modelu matematycznego oraz algorytmu strefowego. 

 

Rys. 6.69 Przebiegi czasowe stężenia produktu wygenerowane algorytmem strefowym w reaktorze CSTR 

Rys. 6.68 i Rys. 6.69 zawierają powiększone fragmenty przebiegów czasowych 

sygnałów umożliwiające ich lepszą ocenę wizualną. Z wszystkich przeprowadzonych 

eksperymentów wynika, że algorytm strefowy z dużą dokładnością generuje sygnały obiektu 

nieliniowego jakim jest reaktor CSTR na podstawie pomiarów temperatury. Rozpatrywany 

przypadek badań dotyczył sytuacji, gdy temperatura regenta wejściowego skokowo zmieniała 

swoje wartości po pewnym okresie. Powodowało to, że zmiany stężenia generowane przez 

system monitorujący podążały za zmianami temperatury nie wykazując opóźnień.  

Na Rys. 6.70 przedstawiono przebiegi czasowe współczynników wzmocnienia 𝐾 

w algorytmie strefowym. Wartości współczynników wzmocnień w tym przypadku wahają się 

w granicach 1 – 2.5 dla stężenia oraz 2 – 5 dla temperatury. W badaniach przyjęto początkową 

wartość wzmocnień równą zero. Z przeprowadzonych badań symulacyjnych wynika, że 

stabilizacja wartości 𝐾 zależy od temperatury wejściowej reagenta oraz od przyjętych założeń 

algorytmu strefowego tj. liczby stref i wartości poszczególnych korekt wzmocnienia (zob. 

podrozdział 4.2) 
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Rys. 6.70 Wzmocnienia algorytmu strefowego dla reaktora 

Ze względu na względnie dużą dokładność generowania sygnałów w systemie 

monitorującym dla uwidocznienia błędów algorytmu strefowego przedstawiono graficznie 

błędy monitorowania (Rys. 6.71) poszczególnych sygnałów tj. temperatury (휀 = 𝑇𝑟 − 𝑇𝑟𝑠) 

i stężenia (휀𝑠 = 𝑐𝑎 − 𝑐𝑎𝑠), gdzie 𝑠 w indeksie oznacza sygnał generowany algorytmem 

strefowym. 

 

Rys. 6.71 Przebiegi błędów monitorowania stężenia i temperatury w reaktorze 
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Należy jednak zauważyć, że Rys. 6.71 nie zawiera początkowych wartości, gdyż były 

one bardzo duże, a wynikały z przyjętych różnych wartości początkowych sygnałów. Zarówno 

dla mierzonego jak i niemierzonego sygnału, po pominięciu okresu początkowego wartości 

błędów utrzymywane są na niskim poziomie.  

Algorytm strefowy był badany również jakościowo miernikami RMSE i MAPE. 

W Tab. 6.20 zaprezentowano wartości wskaźników jakości monitorowania reaktora dla 

prezentowanych wcześniej przebiegów czasowych (Rys. 6.68 i Rys. 6.69). 

Tab. 6.20 Wskaźniki jakości RMSE i MAPE dla algorytmu strefowego monitorującego reaktor 

Wskaźnik jakości RMSE MAPE 

Sygnał 𝑐𝑎 𝑇𝑟 𝑐𝑎 𝑇𝑟 

algorytm 2 strefowy  0.1155 0.11356 0.88681 0.0070303 

Parametry 𝑍𝐵1 = 0.06, ΔK1 = [0.05; 0.1] 
𝑤𝑟1 = 0.00002; 𝑤𝑟2 = 0.0002; 𝑣𝑝 = 0.001; 

Jakość monitoringu reaktora algorytmem strefowym mierzona przyjętymi w pracy 

wskaźnikami jest zadowalająca. Wskaźnik RMSE wskazuje na porównywalną jakość sygnałów 

mierzonych i niemierzonych, natomiast wskaźnik MAPE wyraźnie rozróżnia jakość sygnałów 

temperatury i stężenia na korzyść temperatury, co wynika z nadmiernej wrażliwości wskaźnika 

na błędy przy małych wartościach sygnału w tym przypadku stężenia.  

6.4.2 Monitoring reaktora za pomocą algorytmu AP oraz APR 

Algorytmy AP i APR określające korektę współczynników wzmocnienia 

proporcjonalnie i proporcjonalnie-różniczkowo do wartości błędu adaptacji zostały również 

zbadane jako symulacja aplikacji monitorującej dla reaktora z całkowitym wymieszaniem. 

Eksperymenty numeryczne przeprowadzono przy podobnych założeniach odnośnie zakłóceń 

jak w poprzednim punkcie. W badaniach przyjęto, że temperatura wejściowa reagenta będzie 

stała w pewnych okresach czasu i niejednakowa w poszczególnych okresach, a jej wartość 

temperatury wynosi od 290 K do 310 K. Na Rys. 6.72 przedstawiono przebiegi czasowe 

sygnału temperatury w reaktorze uzyskane z przyjętego modelu obiektu i pomiaru oraz 

sygnałów wygenerowanych przez zaproponowane algorytmy.  W celu lepszej wizualizacji 

graficznej Rys. 6.72 zawiera fragment przebiegu sygnału z powiększoną skalą. 

W przeprowadzonych badaniach symulacyjnych dla mierzonego sygnału temperatury zawsze 

uzyskiwano wyniki obarczone bardzo małymi błędami. 
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Rys. 6.72 Przebiegi czasowe temperatury wygenerowanej algorytmami AP i APR w reaktorze CSTR 

Wygenerowane algorytmami sygnały zachowują przebiegi zgodnie ze zmianami 

sygnału obiektu. Sygnały stężenia produktu w reaktorze wygenerowane algorytmami AP i APR 

również charakteryzują się małymi błędami. Rys. 6.73 prezentuje przebiegi czasowe sygnałów 

stężeń w reaktorze wygenerowanych przez te algorytmy i z modelu matematycznego obiektu.  

 

Rys. 6.73 Przebiegi czasowe stężeń wygenerowanych algorytmami AP i APR w reaktorze CSTR 

W celu lepszej interpretacji wizualnej uzyskanych wyników Rys. 6.73 również zawiera 

powiększony fragment przebiegów sygnałów, w którym następuje zmiana sygnału stężenia 

w reaktorze wynikająca ze zmiany temperatury wprowadzanego reagenta. Algorytmy 

adaptacyjne AP i APR w czasie funkcjonowania generują wartości bardzo zbliżone do wartości 
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uzyskanych z modelu obiektu i poprawnie reagują na wymuszony skok wartości stężenia. Takie 

zachowanie algorytmów świadczy o ich stabilności i poprawności działania. Współczynniki 

wzmocnień uzyskane w prezentowanym eksperymencie przedstawiono na Rys. 6.74.  

 

Rys. 6.74 Wzmocnienia 𝐾 uzyskane algorytmami AP i APR dla reaktora 

Przebiegi czasowe wzmocnień 𝐾 dla poszczególnych algorytmów przyjmują wartości 

różne dla stężenia i temperatury, ale o zbliżonych zakresach. Jakość generowanych sygnałów 

dla różnych intensywności zakłóceń, określoną przyjętymi w pracy kryteriami zestawiono  

w Tab. 6.21. 

Tab. 6.21 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); 

Zaprezentowane w Tab. 6.21 wyniki przedstawiają średnie wartości wskaźników 

jakości  RMSE i MAPE uzyskane z 10 eksperymentów symulacyjnych. 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. nie dokonuje się 

pomiarów tegoż parametru w związku z tym algorytm nie jest w stanie osiągnąć tak małych 
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względnych błędów jak dla sygnału mierzonego, którym jest temperatura 𝑇𝑟. Małe wartości 

wskaźników RMSE w Tab. 6.21 dla 𝑐𝑎 w stosunku do 𝑇𝑟 są rezultatem znacznie mniejszych 

wartości bezwzględnych 𝑐𝑎. Ponadto zwiększenie intensywności zakłóceń obiektowych 

i pomiarowych pogarsza jakość generowanych sygnałów co występuje dla przypadków 

sygnałów oznaczonych (*). 
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7 Wnioski końcowe i podsumowanie 

W pracy rozważano zagadnienia kompleksowego monitoringu online dla obiektów lub 

procesów opisanych nieliniowymi równaniami różniczkowymi zwyczajnymi z zastosowaniem 

autorskich algorytmów charakteryzujących się niewielką złożonością obliczeniową.  

Celem pracy było zaprojektowanie, implementacja i przeprowadzenie badań dla 

algorytmów adaptacyjnych estymujących sygnały w systemie czasu rzeczywistego 

monitorującym obiekty opisane nieliniowymi równaniami różniczkowymi zwyczajnymi. 

Główna idea zaprojektowanych i przetestowanych algorytmów monitoringu 

wykorzystuje równanie filtracji zastosowane w filtrze Kalmana, w którym określenie 

występującego tam wzmocnienia stanowi najtrudniejszy proces obliczeniowy. Aby 

wyeliminować te trudne w realizacji wymagania i ograniczenia występujące w tym filtrze, 

starano się zastosować podejście adaptacyjne modyfikując etap wyznaczania wzmocnienia. Do 

podstawowych niedogodności i ograniczeń filtru Kalmana należy zaliczyć: liniowość równań 

różniczkowych modelu matematycznego, konieczność znajomości statystycznej zakłóceń 

systemowych i pomiarowych oraz istotną złożoność obliczeniową. Dokładny opis obiektów 

rzeczywistych prowadzi zawsze do nieliniowych zależności, zatem wymagania w filtrze 

Kalmana wymuszają zastosowania linearyzacji. Określenie charakterystyk statycznych 

sygnałów wymuszających w przypadku, gdzie losowość pogody ma udział w tym procesie, jest 

zadaniem niezwykle trudnym, a wręcz niemożliwym w dłuższym horyzoncie czasowym. 

W systemach monitorowania czasu rzeczywistego dąży się do minimalizacji złożoności 

obliczeniowej ze względu na koszty eksploatacji wynikające z rozwiązań sprzętowych i jego 

funkcjonowania. Zaproponowane w pracy rozwiązania w postaci nowych algorytmów 

pozwoliły wyeliminować konieczność rozwiązywania równania Riccatiego o największej 

złożoności obliczeniowej, przy czym rezultaty badań zwykle wykazywały lepszą jakość niż 

w przypadku filtru Kalmana. Algorytmy te można zaliczyć do kategorii algorytmów nie 

wymagających dużej mocy sprzętu obliczeniowego. Wykorzystują one znajomość modelu 

matematycznego, ale bez konieczności dokładnego określenia jego parametrów. 

Istotnym w systemach monitorowania online jest uzyskanie pełnej informacji 

o monitorowanym obiekcie. Jednakże w bardzo wielu sytuacjach występują trudności związane 

z brakiem możliwości dokonania bezinwazyjnych pomiarów lub sposób ich pozyskania 

sprawia, że są one bezużyteczne. W takich sytuacjach zachodzi konieczność odtworzenia 

brakujących sygnałów przy pomocy różnego rodzaju algorytmów estymujących.  

Uwzględniając powyższą motywację badań całość rozważań w pracy przedstawiono 

w siedmiu rozdziałach. 
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W rozdziale 1 (Wstęp) zaprezentowano problematykę badań w odniesieniu do 

istniejących rozwiązań. Dokonano skróconego opisu podejść stosowanych przez innych 

autorów w zagadnieniach systemów monitorowania ukierunkowanych na docelową aplikację. 

Omówiono ogólnie problematykę pracy, osadzając ją w dyscyplinie nauk informatyki 

technicznej. 

Treści rozdziału 2 (Modele matematyczne obiektów badań) dotyczą zagadnień 

modelowania matematycznego odnoszących się do rozważanych obiektów w systemach 

ekologicznych i wytwórczych. Modele obiektów opisano nieliniowymi zwyczajnymi 

równaniami różniczkowymi. Obiektem ekologicznym jest biochemicznie zanieczyszczona 

rzeka, której model reprezentują równania różniczkowe cząstkowe typu hiperbolicznego. 

Wykorzystując specyfikę jej natury opis przekształcono do zbioru nieliniowych równań 

różniczkowych zwyczajnych, przy czym dokładność modelu została zachowana. Proces 

wytwórczy reprezentuje reaktor chemiczny z ciągłym mieszaniem opisany również układem 

takich równań różniczkowych. W pracy rozważano obiekty o zróżnicowanej dynamice zmian 

sygnałów. Należy zauważyć, że własności dynamiczne dla rzeki scharakteryzowane są stałą 

czasową o wartościach kilku dni, natomiast w przypadku reaktora stała czasowa jest mierzona 

w sekundach. Nieliniowość w modelu matematycznym reaktora jest wyrażona ekspotencjalnie. 

Dla tych obiektów o skrajnych własnościach dynamicznych i nieliniowościach zastosowano 

algorytmy, które wygenerowały jakościowo dobre rezultaty. 

W rozdziale 3 (Estymacja filtrem Kalmana i ocena jakości sygnałów) 

zaprezentowano pokrótce problematykę estymacji stanu przy pomocy filtru Kalmana 

w odniesieniu do której prowadzono rozważania nowych algorytmów proponowanych 

w niniejszej rozprawie doktorskiej. Istotą w podejściu filtru Kalmana jest konieczność 

rozwiązania równania Riccatiego, które cechuje się daną złożonością obliczeniową. 

Podkreślono, iż gwarantuje to rozwiązanie optymalnej estymacji stanu, jednak aby uzyskać 

wynik końcowy wymagana jest ponadto znajomość macierzy kowariancji zakłóceń 

systemowych i pomiarowych. W rozdziale tym określono i przyjęto wskaźniki jakości 

stosowane do oceny jakościowej i porównawczej wyników zaprezentowanych zarówno 

dla nowych algorytmów jak i filtru Kalmana. 

Rozdział 4 (Algorytmy adaptacyjne dla systemów monitorowania online) stanowi 

jedną z najważniejszych części pracy prezentującą autorskie algorytmy i ich opisy. 

Algorytmy zaprezentowano rozpoczynając od najprostszych rozwiązań. Pierwszy 

algorytm strefowy (AS) można stosować przy niewygórowanych wymaganiach i cechuje się on 

dość istotną prostotą. Dokładność rozwiązań tym algorytmem zależna jest w dużym stopniu od 

liczby wprowadzonych stref błędu adaptacji, co wiąże się z dobrą znajomością monitorowanego 
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obiektu. Kolejny algorytm proporcjonalny (AP) funkcjonuje z jeszcze większą dokładnością niż 

poprzedni. Tutaj wymagana jest ponadto wiedza z zakresu doboru wektora proporcjonalności 

𝑘𝑝 przy obliczaniu korekty wzmocnienia. W kolejnym algorytmie APR uwzględnia się 

dodatkowo pochodną błędu adaptacji, zatem korekta wzmocnienia zależy od dwóch 

parametrów. Dla poprawnego funkcjonowania systemu monitorującego z tym algorytmem 

niezbędna jest wiedza ekspercka w zakresie doboru 𝑘𝑝 i 𝑇𝑑, ale pozwala ona uzyskać większą 

precyzję rezultatów końcowych. Należy podkreślić, że algorytmy te charakteryzują się 

zdecydowanie mniejszą złożonością obliczeniową niż filtr Kalmana.  Kolejne dwa algorytmy 

o tych samych własnościach co poprzednie umożliwiają ponadto osiągnięcie narzuconych 

wymagań dotyczących własności dynamicznych systemu monitorującego. Wykorzystują one 

mechanizm zatrzaskowy kontrolujący, aby korekta wzmocnienia nie spowodowała, „wyjścia” 

wartości własnych systemu poza żądany obszar ich położenia. Jest to bardzo istotna własność 

algorytmów spełniających wymagania dynamiczne. Wśród tych algorytmów rozróżnia się 

algorytmy APWD i APRWD. Złożoność obliczeniowa tych algorytmów jest porównywalna do 

filtru Kalmana, jednakże posiadają one cechy skutecznego poszukiwania wymaganej dynamiki. 

W rozdziale 5 (Złożoności obliczeniowe algorytmów) zaprezentowano problematykę 

określania złożoności obliczeniowej. Usystematyzowano proces określania złożoności 

obliczeniowej dla zagadnień realizujących obliczenia prowadzone w pracy zgodnie z autorskimi 

algorytmami. Wskazano, że proponowane algorytmy monitorowania tj. strefowy (AS), 

proporcjonalny (AP) i proporcjonalno-różniczkowy (APR) realizują obliczenia o mniejszej 

złożoności niż filtr Kalmana. Natomiast pozostałe dwa tj. APWD i APRWD  nie posiadają 

większej złożoności niż filtr Kalmana, ale charakteryzują się cennymi właściwościami 

polegającymi na wymuszonej lokacji wartości własnych systemu monitorującego.  

Rozdział 6 (Badania symulacyjne systemu monitorującego) zawiera opis warunków 

realizacji badań symulacyjnych monitorowania oraz wybrane rezultaty uzyskane 

z  zastosowaniem poszczególnych algorytmów. Obliczenia symulacyjne przedstawiają różne 

warianty oddziaływań sygnałów wymuszających, w tym warunki początkowe i zakłócenia. 

Uzyskane wyniki wskazują, że cechą prezentowanych nowych algorytmów jest ich duża 

uniwersalność i stabilność funkcjonowania. Są one w stanie poprawnie funkcjonować nawet 

przy zerowej wiedzy początkowej o wzmocnieniu w równaniu filtru. We wszystkich badanych 

przypadkach uzyskano poprawne rezultaty, a ich jakość przewyższała rozwiązania filtru 

Kalmana. Natomiast jakość monitorowania z użyciem autorskich algorytmów polepszała się 

zgodnie z kolejnością ich przedstawienia. Dla algorytmów APWD i APRWD mechanizm 

zatrzaskowy powodował, iż polepszenie jakości działania można zaobserwować po uzyskaniu 

lokacji wartości własnych systemu monitorowania w narzuconym obszarze ich położenia. 
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Podsumowując całość pracy, można jeszcze raz zwrócić uwagę na to, iż główną ideą 

zaprojektowanych autorskich algorytmów adaptacyjnych jest modyfikacja wzmocnienia 

w równaniu filtru obliczana metodą przyrostową. Modyfikacji dokonuje się w każdym kroku 

pomiarowym na podstawie określonego w tym celu mierzalnego sygnału błędu adaptacji. 

Natomiast odmiany tych algorytmów wynikają ze specyfiki obliczania przyrostów 

wzmocnienia. Istotne jest również, że ich złożoność obliczeniowa, zgodnie z przyjętą tezą 

rozprawy nie jest większa od złożoności obliczeniowej filtru Kalmana. Ponadto wyniki 

implementacji w środowisku MATLAB zaprojektowanych algorytmów wskazują, że 

stosowanie ich w systemach monitorowania czasu rzeczywistego obiektów opisanych 

nieliniowymi równaniami różniczkowymi zwyczajnymi, daje lepsze rezultaty niż filtr Kalmana.  

Oryginalnym wkładem autora podczas realizacji pracy doktorskiej jest: 

 zaprojektowanie algorytmów adaptacyjnych, które: 

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

równaniami różniczkowymi zwyczajnymi, 

 charakteryzują się mniejszą złożonością obliczeniową 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, 

 autorskie opracowanie sposobu 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 realizacja symulacji 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,  
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 zastosowanie wszystkich autorskich algorytmów w systemach monitorowania 

rozważanych obiektów z lepszymi rezultatami w porównaniu do filtru Kalman.  

W pracy przedstawiono także oryginalne podejście w modelowaniu matematycznym 

obiektu stosowanego w badaniach. Dotyczyło ono dokładności opisu obiektu poprzez 

zastosowanie interpretacji wykorzystującej właściwości jego natury (zanieczyszczona 

biochemicznie rzeka). Dokonano transformacji modelu opisanego równaniami różniczkowymi 

cząstkowymi typu hiperbolicznego na zbiór równań różniczkowych zwyczajnych bez utraty 

dokładności opisu zjawisk.  

Uwzględniając przedstawione w pracy rozważania wynikające z obszernej analizy 

uzyskanych wyników badań symulacyjnych, zdaniem autora, zrealizowano cel pracy oraz 

wykazano słuszność postawionej w pracy tezy w postaci: 

Można zastosować zaproponowane algorytmy adaptacyjne o złożoności 

obliczeniowej mniejszej niż O(n
3
)  i wyższej dokładności niż klasyczne podejścia np. filtr 

Kalmana do monitorowania w trybie online obiektów opisanych nieliniowymi równaniami 

różniczkowymi  zwyczajnymi. 

Zatem, można jednoznacznie stwierdzić, że jest możliwe zaprojektowanie algorytmów 

do monitorowania online różnorodnych obiektów opisanych nieliniowymi równaniami 

różniczkowymi zwyczajnymi, dla których założona złożoność obliczeniowa i dokładność 

funkcjonowania jest spełniona. 

 

W wyniku prowadzonych badań powstały następujące publikacje: 

1. P. Hawro, T. Kwater, R. Pękala, B. Twaróg: Soft Sensor with Adaptive Algorithm for 

Filter Gain Correction in the Online Monitoring System of a Polluted River, Applied 

Science, 9, 2019, doi:10.3390/app9091883 [7] 

2. P. Hawro, T. Kwater, D. Strzęciwilk: The monitoring system based on lookup algorithm 

for objects described by ordinary differential equations, ITM Web of Conferences 21, 

00006 (2018), Computing in Science and Technology (CST 2018), 

doi.org/10.1051/itmconf/20182100006, [33] 

3. P. Hawro, T. Kwater: Monitorowanie stężenia w reaktorze z ciągłym mieszaniem na 

podstawie pomiaru temperatury przy użyciu algorytmu o zmiennym wzmocnieniu, 

ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 10/2018, 

ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528, doi:10.15199/13.2018.10.8, [32] 

4. P. Hawro, T. Kwater: Zastosowanie filtru Kalmana ze strefowym doborem współczynnika 

wzmocnienia dla obiektu o zmieniającym się wymuszeniu, ISSUES OF 
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CONTEMPORARY COMPUTING SCIENCE 2, Praca zbiorowa pod red. Lewandowski 

T., Hawro P.,  Wyd. PWSTE, Jarosław 2017 s. 71-89, [51] 

5. P. Hawro, T. Kwater: Jakość estymacji filtrem sekwencyjnym i klasycznym przy różnych 

powiązaniach dla obiektów o strukturze szeregowej, ISSUES OF CONTEMPORARY 

COMPUTING SCIENCE, Praca zbiorowa pod red. Lewandowski T., Hawro P.,  Wyd. 

PWSTE, Jarosław 2016, s. 33-47, [31] 

6. P, Hawro, T. Kwater, J. Bartman, D. Mazur: The algorithm of adaptive determination of 

amplification of the PD filter estimating object state on the basis of signal measurable 

online, zgłoszono w Archives of Control Sciences  (oczekuje na recenzje) 

Przewiduje się kontynuację badań związaną z przedstawionymi w niniejszej rozprawie 

zagadnieniami. Kontynuacja prac badawczych w szczególności związana będzie z testowaniem 

zaprezentowanych algorytmów w warunkach rzeczywistych np. oczyszczalni ścieków 

(w Jarosławiu), czy monitoringu rzek w regionie podkarpackim. Ponadto przewiduje się 

w miarę potrzeb tworzenie nowych algorytmów i modyfikacje już istniejących z zastosowaniem 

niekompletnych pomiarów obiektów charakteryzujących się dużymi stałymi czasowymi oraz 

pomiarami rzadkimi (wykonywanymi nie w każdym kroku czasowym). Dalsze prace dotyczyć 

będą także dostosowania tych algorytmów dla potrzeb monitoringu diagnostycznego i układów 

sterowania. Dla określenia jakości monitorowania przewiduje się także zastosowanie innych 

wskaźników jakości. 
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Wykaz ważniejszych oznaczeń i symboli 

𝑎 wartość stała 

𝑎𝑟 stała zależna od rzędu metody 

𝐴 macierz współczynników procesu samooczyszczania rzeki  

𝑏𝑟 stała zależna od rzędu metody 

𝐵  macierz interakcji sygnałów zakłócających 

𝐵𝑍𝑇 biochemiczne zapotrzebowanie tlenu 

𝑐  stężenie zanieczyszczeń  

𝑐𝑎  stężenie w reaktorze  

𝑐𝑎𝑖𝑛  stężenie wejściowe  

𝑐𝑟  stała zależna od rzędu metody 

𝐶  macierz pomiarowa 

𝐶𝑝  pojemność cieplna  

𝑑   szerokość  rzeki  

𝑑𝑖𝑣  operator dywergencji 

𝐷𝑙𝑖  długość w i-tym odcinku rzeki od 0 do 𝐿𝑖 

𝐷  współczynnik dyfuzji 

𝑒  błąd estymacji  

𝑒𝑖𝑔  wartości własne macierzy 

𝐸  energia aktywacji procesu relaksacyjnego  

𝑓, 𝑔  funkcje  

𝑔𝑖𝑚  zmienna logiczna określająca spełnienie warunku kątowego położenia wartości własnych 

z częścią urojoną 

𝑔𝑝𝑟𝑒  pomocnicza zmienna logiczna określająca spełnienie warunku odległościowego położenia 

wartości własnych z częścią urojoną  

𝑔𝑟𝑒  zmienna logiczna określająca spełnienie warunku odległościowego położenia wartości 

własnych bez części urojonej 

ℎ   głębokość  rzeki  

𝑖𝜆  część urojona wartości własnych 

𝑘  stała szybkości reakcji na jednostkę objętości  

𝑘1  współczynnik szybkości reakcji BZT 

𝑘2  współczynnik wpływu BZT na RT 

𝑘3  współczynnik szybkości zmian RT 

𝑘𝑂  czynnik przedwykładniczy charakterystyczny dla danej reakcji (czynnik częstości)  

𝑘𝑝  wektor współczynników proporcjonalności korekty do błędu adaptacji 
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𝐾  adaptacyjnie wyznaczana wartość współczynnika wzmocnienia,  

𝐾𝐹  współczynnik wzmocnienia filtru Kalmana 

𝐾𝑔𝑖𝑚  graniczne wartości wzmocnień dla wartości własnych z częścią urojoną 

𝐾𝑔𝑝𝑟𝑒  pomocnicze graniczne wartości wzmocnień dla wartości własnych 

𝐾𝑔𝑟𝑒   graniczne wartości wzmocnień dla wartości własnych bez części urojonej 

𝑙   długość  rzeki  

𝐿𝑖  długość i-tego odcinka rzeki 

𝐿𝑧𝑖    znormalizowana długości i-tego odcinka rzeki 

𝑚  rząd metody 

𝑀  macierz uwzględniająca stężenie i przepływ w odcinku poprzednim i aktualnym dopływie 

bocznym 

𝑀𝑧  masa zanieczyszczeń  

𝑛  rozmiar danych 

𝑞  strumień masy 

𝑄  objętościowe natężenie przepływu  

𝑝  ciśnienie 

𝑝𝑠  kroki pośrednie metody Rungego-Kutty 

P  macierz kowariancji błędu estymacji 

𝑟𝜆  część rzeczywista wartości własnych 

𝑅  uniwersalna stała gazowa  

𝑅𝑇 rozpuszczony tlen 

𝑠  liczba kroków pośrednich 

𝑡  czas  

𝑇  temperatura  

𝑇𝑑  wektor współczynników różniczkowej składowej korekty wzmocnienia  

𝑇𝑖𝑛  temperatura wejściowa  

𝑇𝑟  temperatura w reaktorze  

𝑢  rozmiar kroku dyskretyzacji  

𝑈  prędkość strumienia 

𝑈𝑤  energia wewnętrzna 

𝑤  wektor zakłóceń systemowych  

𝑤1  intensywność napływu zanieczyszczeń 

𝑤2  intensywność pobierania/dostarczania tlenu z/do wody 

𝑤𝑟𝑖  niedokładności w określeniu szybkości reakcji traktowane jako zakłócenia 

𝑊  macierz kowariancji zakłóceń systemowych 

𝑣  prędkość  
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𝑣𝑏  zakłócenie brzegowe 

𝑣𝑝  zakłócenia pomiarowe 

𝑉  macierz kowariancji błędu pomiarowego 

𝑉𝑜  objętość 

𝑉𝑟  objętość masy reakcyjnej  

𝑉𝑤  objętość wody 

𝑥  wektor stanu  

𝑥  estymata wektor stanu  

𝑥1  stężenie zanieczyszczeń organicznych wyrażone wielkością BZT, 

𝑥2  deficyt stężenia rozpuszczonego tlenu RT, 

𝑦  pomiar 

𝑧𝑖  kierunki układu kartezjańskiego  

𝑍𝐵   zakres błędu w algorytmie strefowym 

 

𝛼   parametr kątowy położenia wartości własnych 

𝛿  gęstość źródła wewnętrznego 

Δ𝐻  entalpia  

Δ𝐾  korekta współczynnika wzmocnienia algorytmu adaptacyjnego 

휀  błąd adaptacji 

𝜂  parametr odległościowy położenia wartości własnych 

Θ  notacja asymptotyczna (theta) dokładne oszacowanie złożoności 

 𝜆  wartości własne  

𝜉𝑖  współczynnik adaptacyjny przyrostu wzmocnienia  

Ο  notacja asymptotyczna dużego Ο (omikron) oszacowanie złożoności z góry 

𝜌  średnia gęstość  

𝜌𝑟  gęstość substancji (mieszaniny w reaktorze) 

𝜙  ciągła funkcja zmiennych 

𝛷  adwekcyjny strumień masy 

𝛷𝑧  dyfuzyjny strumień masy 

Ω  notacja asymptotyczna (omega) oszacowanie złożoności z dołu 
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