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1. Wstep
˛

Znane metody rozwiazania
˛
probabilistycznego problemu identyﬁkacji stacjonarnego
obiektu statycznego polegaja˛ na przyjeciu
˛
klasy charakterystyk modeli, w której
nastepnie
˛
minimalizuje sie˛ wskaźnik jakości identyﬁkacji. Niekiedy nieznany, łaczny
˛
rozkład prawdopodobieństwa wielkości wejściowych i wyjściowych aproksymuje sie˛
funkcjami z wybranej klasy i otrzymane przybliżenie traktuje sie˛ jako rozkład rzeczywisty. Obydwa sposoby moga,
˛ na skutek zaw˛eżenia rozważań tylko do pewnej klasy
funkcji, prowadzić do niedokładnych wyników. Przedstawiona w poniższej pracy
nieparametryczna metoda identyﬁkacji pozwala uniknać
˛ tych błedów.
˛
Wyznacza
ona model najlepszy spośród wszystkich modeli.

2. Założenia

Przez u bedzie
˛
oznaczone wejście, a przez y
wyjście badanego obiektu o schemacie blokowym
z
jak na rys. 1. Wektor wejściowy u należy
u
y
do k-wymiarowej przestrzeni U, a skalar y do
przestrzeni Y liczb rzeczywistych. Na skutek
działania losowych zakłoceń z, wyjście, nawet
przy ustalonych wartościach wejścia, zmiani- Rysunek 1: Schenat blokowy
ałoby sie˛ przypadkowo. Podczas eksperymentu badanego obiektu.
wejście, a zatem i wyjście, zmieniaja˛ sie˛ losowo.
Obserwacje wykonywane sa˛ w kolejnych chwilach. Wyniki pomiarów
(u1 , y1 ), (u2 , y2 ), . . . , (un , yn )

(1)

sa˛ realizacjami odpowiednich zmiennych losowych, których łaczna
˛
gestość
˛
prawdopodobieństwa f (u, y) nie zmienia sie˛ w czasie. Wyniki obserwacji wykonywanych w różnych chwilach sa˛ niezależne. Gestość
˛
f (u, y) jest nieznana i jedyna˛
informacja˛ o obiekcie sa˛ pomiary (1).
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3. Problem identyﬁkacji

Zadanie identyﬁkacji polega na znalezieniu charakterystyki ϕ∗ (u), która minimalizuje wskaźnik jakości identyﬁkacji
Q̄(ϕ(u)) =

Q(y − ϕ(u))2 f(u, y)dudy,

(2)

przy czym Q(·) jest funkcja˛ strat oceniajac
˛ a˛ różnice˛ pomiedzy
˛
wyjściami obiektu i
modelu, który posiada charakterystyk˛e ϕ(u).
Powyższy problem nieparametryczny można uprościć ograniczajac
˛ charakterystyki modeli do pewnej, dość arbitralnie, wybranej rodziny funkcji ϕ̄(u; a). Wybór
modelu polega teraz na ustaleniu wektora a. Zadanie identyﬁkacji sprowadza sie˛ do
znalezienia takiego a∗ , które minimalizuje wyrażenie
¯ y; b)dudy.
Q(y − ϕ̄(u; a))2 f(u,

(3)

Innym uproszczeniem zadania (1) jest aproksymacja nieznanej gestości
˛
f (u, y) funkcja˛ z pewnej klasy f¯(u, y; b) wybranej przez eksperymentatora, [2], [4]. Wektor b
ustala sie˛ minimalizujac
˛ wskaźnik
¯ y; b],
Qapr [f (u, y), f(u,

(4)

który ocenia jakość aproksymacji. Charakterystyk˛e modelu ϕ1 (u; b∗ ) wyznacza sie˛
poprzez minimalizacje˛ wzgledem
˛
ϕ wyrażenia
¯ y; b∗ )dudy,
Q(y − ϕ(u))2 f(u,

(5)

gdzie b∗ jest wektorem najlepszej w sensie (4) aproksymacji nieznanego rozkładu
f(u, y).
Najdalej idacym
˛
uproszczeniem jest jednoczesne ograniczenie klasy modeli do
rodziny funkcji ϕ̄(u; a) i aproksymacja nieznanego rozkładu, [2], [4]. Dla wyznaczenia modelu należy rozwiazać
˛
zadanie minimalizacji
min
a

¯ y; b∗ )dudy.
Q(y − ϕ̄(u; a)2 f(u,

(6)

Oznaczmy przez ϕ̄(u; a∗ , b∗ ) otrzymana˛ w ten sposób charakterystyk˛e modelu.
Wzajemne powiazanie
˛
powyższych czterech zadań pokazano w formie graﬁcznej
(strzałki oznaczaja˛ kolejne stopnie uproszczenia modelu).
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IV. Klasa modeli określona parametrycznie
Parametryczna aproksymacja gestości
˛
Z oczywistych nierówności
Q̄(ϕ∗ (u)) ≤ Q̄(ϕ̄(u; a∗ )) ≤ Q̄(ϕ̄(u; a∗ , b∗ )),
Q̄(ϕ∗ (u)) ≤ Q̄(ϕ1 (u; b∗ )) ≤ Q̄(ϕ̄(u; a∗ , b∗ ))
wynika, że kolejne uproszczenia wyjściowego problemu prowadza˛ do pogorszenia
rezultatów identyﬁkacjui. Strzałki na wykresie oznaczaja˛ wiec
˛ wzrost wartości wskaźnika.
Jakości rozwiazań
˛
problemów I i II zależa˛ od sposobu przyjecia
˛
klas ϕ̄(u; a)
¯
i f(u, y; b) i dlatego nie można z góry rozstrzygnać,
˛ dla którego z nich wskaźnik
jakości przyjmie mniejsza˛ wartość. Pewna˛ wada˛ w sformułowaniu problemu III jest
brak powiazania
˛
pomiedzy
˛
ocena˛ jakości aproksymacji gestości
˛
(4) a zasadniczym
kryterium jakości identyﬁkacji.
Sposoby rozawiazania
˛
zagadnień II, III i IV sa˛ ogólnie znane [1]—[3]. W tej pracy
podano metode˛ rozwiazania
˛
neparametrycznego problemu I. Pozwala ona wyznaczyć
ciag
˛ charakterystyk ϕn (u) zbieżnych do ϕ∗ (u).
4. Rozwiazanie
˛
problemu nieparametrycznego

Informacje˛ o obiekcie zdobyta˛ podczas eksperymentu można wykorzystać do konstrukcji empirycznych gestości
˛
prawdopodobieństwa według nastepuj
˛ acego
˛
wzoru,
[6], [7]:
n
u − ui y − yi
df 1
K
,
.
(7)
fn (u, y) =
nhn i=1
hn
hn
Jeśli gestość
˛
f(u, y) jest ograniczona oraz funkcja K(u, y) spełnia warunki
0 ≤ K(u, y) < ∞,

K(u, y)dudy = 1,

K 2 (u, y)dudy < ∞

(8)

i
hn > 0, hn → 0, nhn → 0,
gdy n → ∞, to, [5],
lim E

n→∞

(fn (u, y) − f(u, y))2 dudy = 0.
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Podany ciag
˛ gestości
˛
empirycznych jest wiec
˛ zbieżny do gestości
˛
rzeczywistej.
Charakterystyk˛e modelu ϕn (u) wyznacza sie˛ minimalizujac
˛
Q(y − ϕ(u))fn (u, y)dudy,
lub, co na jedno wychodzi,
(10)

Q(y − ϕ(u))fn (u, y)dy.
Po uwzglednieniu
˛
wzoru (7), powyższe wyrażenie przyjmuje postać
n

Q(y − ϕ(u))K
i=1

u − ui y − yi
,
hn
hn

dy.

Jeśłi teraz funkcja ϕn (u) spełnia dodatkowe ograniczenia
K 2 (0, y)dy < ∞,

K(u, y) ≤ K(0, y),

Q2 (y)K(0, y)dy < ∞,

(11)

to wyznaczony ciag
˛ ϕn (u) charakterystyk modeli jest zbieżny do ϕ∗ (u). Dokładniej,
ϕn (u) → ϕ∗ (u),

(12)

gdy n → ∞ według prawdopodonieństwa, [5].
Zbieżność zachodzi dla szerokiej klasy funkcji K(u, y) i wielu ciagów
˛
hn . Ich
wybór należy do eksperymentatora. Przykładem ciagu
˛ hn , który spełnia warunek
(9) może być
hn = cnα ,
przy czym

1
< α < 0, c > 0.
2k + 1
Jeśli np. k = 1, to wejście jest skalarem a jako hn nożna wybrać
−

hn = cn−1/4 , c > 0.
Przykłady funkcji K(u, y) bed
˛ a˛ podane w dalszej cześci
˛ pracy.
5. Przykłady

Jak już zaznaczono, istnieje wiele funkcji K(u, y) spełniajacych
˛
warunki (8) i (11).
Dla każdej z nich ciag
˛ charakterystyk φn (u) zbieżnych do φ∗ (u). Umiejetny
˛
jej
wybór w znacznym stopniu ułatwia rozwiazanie
˛
zadania minimalizacji (10), tzn.
wyznaczenie charakterystyki modelu.
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Załóżmy teraz, że Q(y) = y 2 , tzn., że wskaźnikjakości identyﬁkacji ma nastepu˛
jac
˛ a˛ postać:
(y − φ(u))2 f(u, y)dudy.
u

y

Niech teraz
(13)

K(u, y) = Ku (u)Ky (y),
przy czym
1, jeśli |y| ≤ 1/2
0, jeśli |y| > 1/2.

Ky (y) =

(14)

Wyrażenie (10) przyjmuje teraz nastepuj
˛ ac
˛ a˛ postać:
n

Ku
i=1

yi +hn /2

u − ui
hn

(y − φ(u))2 dy

yi −hn /2

W celu znalezienia minimum, przyrównujac
˛ pochodna˛ d/dφ(u) do zera, otrzymuje
sie˛ po prostych przekształceniach:
n

yi Ku
φn (u) =

i=1
n

Ku
i=1

u − ui
hn
u − Ui
hn

.

Dla różnych funkcji Ku (u) otrzymuje sie˛ różne warianty powyższego wzoru. Poniżej
podano kilka przykładów:
a)
Ku (u) =
przy czym ||u|| =
Wówczas

k
(j)
j=1 |u |

1 −||u||
e
,
2k

(u(j) oznacza j-ta˛ współrzedn
˛ a˛ wektora u).
n

yi e−||u−ui ||/hn
φn (u) =

i=1
n

.
e−||u−ui ||/hn

i=1

b)
Ku (u) =

1
2
e−||u|| /2 ,
k/2
(2π)
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przy czym ||u|| =

k
(j) 2
j=1 |u | .

Zatem
n
2 /2

yi e−||u−ui ||
i=1
n

φn (u) =

.
e−||u−ui ||2 /2

i=1

c)
1, jeśli ||u|| ≤ 1/2
0, jeśli ||u|| > 1/2,

Ku (u) =

przy czym ||u|| = maxj |u(j) |. Wówczas
1
φn (u) =
Nn

n

yin ,
j=1

przy czym in oznacza te wskaźniki, dla których ||u − Ui || ≤ hn /2, Nn jest
ilościa˛ tych wskaźników.
Jeśli u jest skalarem, to podane wzory przyjmuja˛ znacznie prostrze formy. Dla
dwóch pierwszych otrzymuje sie˛ np.
n

yi e−|u−ui |/hn
φn (u) =

i=1
n

,
e−|u−ui |/hn

i=1
n

yi e−(u−ui )
φn (u) =

2 /h
n

i=1
n

.
e

−(u−ui )2 /hn

i=1

Rozważmy teraz przypadek, gdy funkcja strat ma postać Q(y) = |y|, tzn. kryterium
jakości identyﬁkacji jest nastepuj
˛ ace:
˛
|y − φ(u)|f(u, y)dudy.
u

y

Jeśli przyjać
˛ K(u, y) według wzorów (13) i (14), to interesujace
˛ nas wyrażenie (10)
sprowadzi sie˛ do nastepuj
˛ acego:
˛
n

Ku
i=1

u − ui
hn

yi +hn /2

|y − φ(u)|dy
yi −hn /2
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Przyrównanie pochodnej d/dφ(u) do zera prowadzi do równania
n

Ku
i=1

u − ui
hn

yi +

hn
hn
− φ(u) − yi −
− φ(u)
2
2

= 0.

Dla różnych funkcji Ku (u) (np. jak w przykładach a), b) i c)) otrzymuje sie˛ różne
wersje równania.
Zauważmy, że jest to równanie o jednej niewiadomej φ(u), niezależnie od wymiaru wektora u. Należy je rozwiazać
˛
w odpowiednio gesto
˛
wybranych punktach
u ∈ U. Można w tym celu stosować bardzo proste algorytmy obliczeniowe, np.
regułe˛ falsi. Pomiedzy
˛
wyznaczonymi w ten sposób wartościami charakterystyki
φn (u) można zastosować dowolna˛ z metod interpolacji i otrzymana˛ w ten sposób
funkcje˛ traktować jako wynik identyﬁkacji.
6. Zakończenie

W odróżnieniu od dotychczas znanych, podana w pracy metoda pozwala rozwiazać
˛
problem identyﬁkacji w jego pierwotnej, nieparametrycznej postaci. Dla kwadratowej funkcji strat charakterystyk˛e φn (u) modelu otrzymuje sie˛ w postaci analitycznej. Dla innnych, np. modułowej, w celu wyznaczenia φn (u) w wybranym punkcie
należy rozwiazać
˛
równanie o jednej niewiadome, co nie przedstawia istotnych trudności obliczeniowych.
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