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Estymacja stanu z niecigłymi pomiarami dla modelu
matematycznego opisanego równaniami ró niczkowymi
typu hiperbolicznego
1. Model matematyczny opisany równaniami ró niczkowymi typu
hiperbolicznego
Rozpatruj c dynamik przepływu wody, mona uzyska rozkład przestrzenno-czasowy wskaników zanieczyszczonej wody. Wskaniki te reprezentuj
odpowiednio biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) i rozpuszczony tlen
(RT). Dla rzeki jako wody wyraona tymi wskanikami jako wektor stanu
zaleny od czasu i jej długoci. Na podstawie bilansu masowego uzyskuje si
model matematyczny w postaci równa róniczkowych cz stkowych typu hiperbolicznego pierwszego rzdu. Po dokonaniu umownego podziału rzeki na
odcinki, np. midzy dopływami opis dla i-tego odcinka rzeki przyjmuje posta:
d
d
xi +
(Vx i ) = Ax i + Bw
dt
dz

(1)

z warunkiem pocz tkowym: w chwili czasowej t
xi ( z, t 0 ) = xi 0 ( z )

(2)

xi (0, t ) = M i xi −1 (1, t ) + wbi (t ) + Rbi ubi (t )

(3)

oraz warunkiem brzegowym:

Macierz Mi stanowi powi zania brzegowe midzy s siednimi odcinkami,
a wektor wbi jest zakłóceniem brzegowym. Sterowanie ubi w postaci dostarczenia
tlenu zmienia tylko współrzdn wektora stanu x2 (RT) i zlokalizowane jest na
pocz tku odcinka rzeki. Wartoci diagonalnej macierzy prdkoci przepływu
wody V mog zmienia swoje wartoci wzdłu długoci. Macierz A okrela dynamik zmian współrzdnych wektora stanu, tj. BZT i RT. Macierz B okrela
udział sygnałów zakłócaj cych w w procesie samooczyszczania [Szymkiewicz
2000].
Rozwi zaniem równania (1) z warunkami (2) i (3) jest hiperpowierzchnia,
której kształt zaley od wymusze. Rys. 1 przedstawia przykład hipotetycznej
rzeki z dopływami bocznymi o rónych wartociach pocz tkowych wskaników
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BZT i RT oraz zmiennych w czasie i na długoci warunków granicznych
[Szymkiewicz, G siorowski 2010: 307].

Rys. 1. Rozkład BZT i RT dla ró nych warunków pocztkowych
z dopływami bocznymi

W rzeczywistoci nie wystpuj idealne warunki, dlatego naley uwzgldni
wpływ losowych wymusze. Aby wykres posiadał bardziej realne wyniki,
uwzgldniono takie zaszumienie wskaników sygnałem stochastycznym o rozkładzie gaussowskim. Rys. 2 przedstawia zmiany spowodowane tymi wymuszeniami działaj cymi na całej długoci rzeki.

Rys. 2. Rozkład BZT i RT uwzgldniajcy zakłócenia o rozkładzie gaussowskim

2. Pomiary cigłe
Praktyczn realizacj ci głych w czasie pomiarów mona przeprowadza
w ustalonych punktach wzdłu rzeki. Dla takiego układu interpretacja swobodnie płyn cej łódki powoduje, i pomiary staj si dyskretne w czasie. Jest to idea
rozwaa równa róniczkowych cz stkowych wzdłu „charakterystyk”. Pomiary ci głe generuje równanie:
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(4)

y (t ) = x2 (t ) + v p (t )

w którym x2(t) – to rozpuszczony tlen RT, νp(t) – jest zakłóceniem pomiarowym
o rozkładzie gaussowskim, o zerowych wartociach rednich. Za pomoc podstawienia t = tk, k = 1,2,3... uzyskuje si równania dyskretne, których posta
wektorowa jest nastpuj ca:
(5)

y (t k ) = Cx (t k ) + v p (t k )

gdzie macierz C=[0,1], a wektor stanu x(tk)=col[x1(tk x2(tk)] i zakłócenie pomiarowe vp(tk) okrelone s w dyskretnym momencie tk.
Opis modelu o parametrach rozłoonych stosuj c podejcie wzdłu „charakterystyk” dla ww. rozwaa, da si opisa równaniami róniczkowymi zwyczajnymi przyjmuj cymi posta:
d
x( zi (t ), t ) = A( zi (t )) x( zi (t ), t ) + Bwr ( zi (t ), t )
dt

(6)

gdzie warunek pocz tkowy:
x ( z i (t 0 ), t 0 ) = x 0 ( z i 0 ) ,

i = 1,2,3...

oraz B – macierz oddziaływa zakłóce; wr – sygnał szumu zakłócaj cego
[Kwater, Krutys, Bartman, Pkala, Simulation…].
3. Idea estymacji metod Kalmana-Bucy
Zagadnienie estymacji dla układu opisanego równaniami (6) polega na znaleaktualnego stanu, dla którego spełniony jest warunek minizieniu estymaty
malizuj cy odległo midzy wektorem x(t) a jego estymat
. Rozwi zaniem
tak postawionego problemu jest estymata
spełniaj ca ponisze równanie:
d
xˆ (t ) = Axˆ (t ) + K [ y (t ) − C xˆ (t ) ],
dt

xˆ(t0 ) = xˆ0

(7)

w którym współczynniki K dane s wzorami:
(8)

K = PCVp−1 ,

podczas gdy macierze P stanowi rozwi zania równa Riccatiego:
d
P = AP + PAT − PC TVp−1CP + DWr D T ,
dt

P(t0 ) = P0 ,

(9)

W równaniu (9) P,Wr,Vp to macierze kowariancji odpowiednio błdu estymacji, zakłóce obiektowych i zakłóce pomiarowych. Zalenoci (7–9) reprezentuj równanie filtru Kalmana-Bucy, które aby rozwi za, naley zachowa
odpowiedni kolejno.
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4. Estymacja wskaników jakoci wody w procesie filtracji i predykcji
W procesie estymacji stanu dla obiektów ci głych z dyskretnymi pomiarami
mona wyróni dwie fazy: filtracj i predykcj. Przez filtracj rozumiane s
operacje generowania estymat w chwili tk na podstawie wyników pomiarów
wykonanych w tym momencie i poprzednio. Natomiast w predykcji chodzi
o uzyskanie estymaty na przyszło do chwili pomiaru. Równania predykcji
i filtracji otrzymuje si wprost z pierwszego równania filtru (7), uwzgldniaj c
nieci gło pomiaru poprzez przyjcie Vp(tptk)=q.
Filtracja – obowi zuje dla momentów dokonywania pomiarów tk,
xˆ(tk / tk ) = xˆ(tk / tk −1 ) + K F (t k )[ y(tk ) − Cxˆ(tk / tk )]

xˆ (t0 / t −1 ) = x0

(11)

gdzie xˆ(tk / t k ) – estymata w chwili t k otrzymana na podstawie pomiarów
y(to ),, y(tk ) , P(t k / tk ) – kowariancja błdu estymacji, KF(tk) – współczynnik
wzmocnienia filtru.
Predykcja – obowi zuje dla tk+1>t>tk,
d
xˆ (t k / t k ) = Axˆ (t k ) xˆ (t / t k ), xˆ (t k / t k )
dt

(12)

gdzie xˆ(tk / tk ) , P(t / tk ) – odpowiednio estymata i kowariancja błdu estymacji
prognozowana dla t>tk, Wr – kowariancja zakłóce wr.
Osobliwoci estymat jest nieci gło w chwilach otrzymywania pomiarów.
Spowodowane jest to dostarczaniem najnowszych informacji o obiekcie
w postaci pomiarów y(tk). Warto estymaty xˆ(t / tk ) jest „poprawiana” nowym
pomiarem ze wzmocnieniem KF(tk) w stosunku do wartoci estymaty otrzymanej
z poprzednich oblicze. Wielko tej „poprawki” zaley od rónicy midzy aktualnym pomiarem a dotychczas okrelon wartoci estymaty (z przed momentu pomiaru) [Krutys 2012].
5. Rezultaty eksperymentów symulacyjnych
Badania symulacyjne przeprowadzono w rodowisku Matlab. Rys. 3 przedstawia rezultaty bada dla hipotetycznej rzeki z trzema bocznymi dopływami
o duych wartociach zanieczyszcze. Jak łatwo zauway, dokładno estymacji dla mierzonej współrzdnej stanu (RT) jest lepsza [Palczewski 2004].
Porównuj c rysunki (rys. 3–4), obserwujemy znaczny wpływ wartoci
współczynników wzmocnienia K w równaniu (11). Analizuj c wyniki symulacji,
okazuje si, i warto estymaty RT jest blisza rzeczywistemu modelowi ni
warto estymaty BZT. Wynika to z faktu, i warto RT otrzymujemy z bezporednich pomiarów, a wartoci BZT z szacowania w procesie estymacji. Rónica
pomidzy wartociami uzyskanymi z modelu a wartociami estymowanymi
moe by baz do wyliczenia błdu przyblienia estymacji.
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Rys. 3. Stan i estymata BZT i RT dla współczynników: KF1=-2.5, KF2=0.5

Rys. 4. Stan i estymata BZT i RT dla współczynników: KF1=-3, KF2=0.9

Podsumowanie
W artykule przedstawiono model matematyczny rzeki opisany równaniem
róniczkowym cz stkowym typu hiperbolicznego, a uwzgldniaj c jej natur
mona zapisa ten model w postaci zbioru równa róniczkowych zwyczajnych,
nie trac c dokładnoci rozwaa. Dokonano rozwi zania zagadnienia estymacji
stanu z wykorzystaniem idei filtru Kalmana-Bucy z wykorzystaniem nieci głych
pomiarów tylko jednej współrzdnej wektora stanu. Nieci gło pomiarów
sprowadziła proces estymacji dwóch etapów, tj. filtracji i predykcji. Zatem konieczne stało si rozwi zywanie na przemian równa dyskretnych i ci głych.
Rozwaano take problematyk zmiany wartoci współczynnika wzmocnienia
filtru, uzyskuj c zrónicowan jako estymacji stanu.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono model matematyczny zanieczyszczonej rzeki opisanej równaniami róniczkowymi typu hiperbolicznego oraz rozwaania estymacji za pomoc filtra Kalmana-Bucy z dyskretnymi pomiarami. W rezultacie
otrzymano dwa etapy bada, tj. filtracj i predykcj. W procesie estymacji wykorzystano pomiary jakoci rzeki w stałych jej punktach, otrzymuj c wartoci
dyskretne, co nastpnie było kluczowe dla zagadnienia predykcji rozumianej
jako równania w postaci ci głej z warunkami pocz tkowymi uzyskanymi
w procesie filtracji generuj ce wartoci przewidywane do nastpnych pomiarów.
W badaniach uwzgldniono dobór odpowiednich współczynników wzmocnienia
filtru maj cego istotne znaczenie na wartoci błdu estymacji.
Słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, równania róniczkowe cz stkowe, estymacja, eksperymenty symulacyjne.

State estimation of discrete measurements for the mathematical
model described by differential equations hyperbolic type
Abstract
This paper presents a mathematical model of a polluted river described differential equations of hyperbolic type, and consider estimation using the filter
Kalman-Bucy with discrete measurements. As a result, it received two steps of
etimation i.e. filtration and prediction. In the estimation process of river quality
was used measurements of the fixed point, yielding discrete values, which then
was crucial to issue a prediction understood as a continuous equation with the
initial conditions obtained by a filtration process to generate the predicted values
of subsequent measurements. The study included the selection of appropriate
filter gain factors having a major influence on the estimation error.
Key words: mathematical modeling, partial differential equations, estimation,
simulation experiments.
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