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1. WPROWADZENIE

1.1. Uwagi ogólne 
i

W rozprawie rozważono pewne algorytmy identyfikacji na 

bieżąco parametrów obiektów dynamicznych. Algorytmy te mają 

właściwość rekurencyjnej poprawy ocen parametrów wraz  z po- 

jawieniem się nowych pomiarów i nie jest w nich potrzebne powtarzanie 

 obliczeń na podstawie całego przebiegu sygnałów wejść  

i wyjść. Istnieje wiele algorytmów identyfikacji na bieżąco, lecz
   

trudno jest je dokładnie usystematyzować ze względu na brak 

jednolitości i pomieszanie nazw w literaturze. Wymienimy więc, 

na podstawie [33] , tylko kilka ważniejszych algorytmów, są to 

metody: 
i

- uogólnionej sumy kwadratów [14] 

- zmiennych pomocniczych [54] , [34] , [56]

- największej wiarogodności [47], [12]

- aproksymacji stochastycznej 

W rozprawie zajmiemy się zagadnieniem poprawy zbieżnoś- 

ci algorytmów, aproksymacji stochastycznej. Większość prac z tej 

dziedziny; [37] , [24[ , [53] , dotyczy zbieżności asymptotycz- 

nej i uznać można, że własności symptotyczne są dobrze zbada- 

ne. W tej sytuacji rozprawa dotyczy ważnego dla praktyki zagad- 

nienia poprawy efektywności algorytmów w początkowych iterac- 

jach przy zachowaniu zbieżności do prawdziwych parametrów

obiektu .
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Zagadnienie to nie było szerzej badane w literaturze.

Jedyne, w zasadzie, pełne oszacowanie nieosymptotyczne 

dotyczące jednowymiarowego przypadku uzyskał Dvoretzky 

[9]. Pewną poprawę efektywności uzyskać można stosując 

zasadę Kestena [19], lecz zysk ze stosowania tej zasady

jest najbardziej widoczny dopiero wówczas gdy znajdziemy 

się "w pobliżu" punktu optymalnego.

W rozprawie zmodyfikowano algorytmy podstawowe sto- 

sując pewne analogie z metodami programowania determinis- 

tycznego metody największego spadku i Newtona-Raphsona.

W podrozdziale 1. 2 opisano w skrócie metodę aproksy-

macji stochastycznej.

Rozdział 2 poświęcono na dokładne omówienie postawione- 

go w rozprawie zadania. 

W rozdziale 3 rozważono proste zagadnienie identyfikacji 

obiektów statycznych oraz przedstawiono podstawowy algorytm 

aproksymacji stochastycznej typu Robbinsa-Monro [42] .

Następnie wprowadzono specjalną metodę doboru współczynni

ków wagowych. Wykazano związki tej modyfikacji z determini

styczną metodą Karczmarza [17] oraz udowodniono asympto

tyczną zbieżność algorytmu.  

1 <1 pośv;ic co. 10 » ■ • .

nych. 'Główny nacisk położono na przypadek, gdy metoda 

najmniejszej sumy kwadratów, stosowana bezpośrednio, jest 

algorytmem asymptotycznie obciążonym. Punktem wyjścia był
i

zbieżny do prawdziwych parametrów obiektu algorytm Saridisa

NIECZYTELNY ORG.



i Steina [43]. Uogólniono na ten przypadek metodę doboru 

współczynników wprowadzoną w rozdziale 3, oraz wprowadzono 

dwa algorytmy będące stochastycznymi odpowiednikami algoryt

mów największego spadku i Newtona-Raphsona. Algorytmy te 

są specjalnymi wersjami algorytmów typu Kiefera-Wolfowltza 

[20]. 

W rozdziale 5 udowodniono asymptotyczną zbieżność

z prawdopodobieństwem jeden wprowadzonych w rozdziale 4 

modyfikacji. Poshużono się w tym celu wprowadzoną przez 

Ljunga[28], ]30], [31] metodą sprowadzającą analizę rekuren- 

cyjnych algorytmów stochastycznych do badania stabilności 

odpowiednich układów równań różniczkowych.

Rozdział 6 zawiera wyniki symulacyjnych testów numerycz- 

nych, w których sprawdzono efektywność wprowadzonych algo

rytmów.

W Dodatku A zawarto tabulogramy programów, w Dodatku B 

instrukcję użytkowąnia.

Podstawową literaturę dotyczącą aproksymacji stochastycznej 

omówiono w podrozdziale 1.2. Inne ważne prace cytowane są 

w trakcie rozważań.

- 5 -



to wariancją błędu sumarycznego spowodowanego wpływem zakłóceń 

jest skończona

- 7 -

Procedura ta jest również zbieżną w sensie średniokwadra- 

towym

Ciąg (k-l,2|3«—) stanowi ciąg współczynników wagowych.

Najczęściej przyjmuje się za pk wartości wyrazów ciągu 

ha rmonicznego.

Podamy obecnie interpretację warunku (l.l) (u).

Żądanie dodatności współczynników pk z przyjętego 

założenia (1.1) (i), gdyż wówczas dla xk-1 <x0 deterministyczna 

 poprawka

powinna meć dodatni znak, a dla xk-1 > x0 znak ujemny.

Rozpatrzmy obecnie wpływ zakłóceń. Podstawiając (l.l) do

(l.2) otrzymujemy

a po zsumowaniu

Jeśli spełniony jest warunek
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2.1. Metoda aproksymacji stochastycznej
/

(1.1)

(ii)

(1.2)

jest zbieżną z prawdopodobieństwem jeden

Robbins I Monro wykazali, że jeśli spełnione są założenia

oraz pewne dodatkowe warunki nałożone na funkcję f (x) ,

to procedura aproksymacji stochastycznej

gdzie ek  jest zmienny losową zakłóceń, taką, że

Metodę aproksymacji stochastycznej po raz pierwszy 

wyraźnie sformułowali Robbins i Monro [42]. Podali oni 

procedurę itercyjną umożliwiającą wyznaczenie przybliże- 

nia wartości pierwiastka xo równania

f(x) = A

na podstawie obserwacji zmiennej losowej



z czego wynika, że graniczna wariancjo błędu sumarycznego 

jest równa zeru, gdyż

Jeśli oprócz tego

to ogólna korekcja deterministyczna

może być dowolnie wielka, a więc algorytm (l.2) może zbiegać 

do xo z dowolnie oddalonego punktu startowego.

Innym ważnym zagadnieniem jest wyznaczanie, na podstawie 

obserwacji (1.1),  minimum funkcji f(x). Podany przez Kiefera

i Wolfowitza, 20 , algorytm ma postać

gdzie Yk-1 jest pewnym estymatorem gradientu funkcji f(x) 

w punkcie xk-1 (w pracy [20] Yk-1 jest estymatorem skończe- 

nie różnicowym, opartym na różnicach symetrycznych) Obydwie 

procedury zostały uogólnione na przypadek wielowymiarowy

- 8 -



przez Bluma [s] , a następnie Dvoretzky [9j zebrał całą 

metodę w jedno twierdzenie z którego wprost wynikają dowody 

zbieżności algorytmów (1.2) i (1.3) .

Na zakończenie wstępnych rozważań podkreślimy fakt, że 

literatura dotycząca aproksymacji stochastycznej jest niezwyk- 

le bogata i trudno wymienić wszystkie znaczące pozycje. Wymie-I .
nimy tylko kilka przeglądowych prac: [2], [23] ([37] , [53] , oraz 

popularyzatorską pracę w języku polskim [21] . Zastosowanie 

do automatyki przedstawił Cypkin w pracy [7] a następnie

w pracy [8[ . Spośród wczesnych prac krajowych warto 

wymienić pracę Białasiewicza [4[ i Bubnickiego [ó]. Pozostałe 

ważne pozycje cytowane będą w trakcie rozważań.

- 9-



2. POSTAWIENIE ZADANIA

Analityczne oceny własności algorytmów polegają ną

głównie z losowego charakteru zagadnienia

Podkreślmy tutaj fakt, ze powyższe oszacowania odnoszą 

nej uważa się za mało efektywne.

Pełne opracowanie metod poprawy efektywności tych 

algorytmów wymaga oszacowania wielkości

- 10 -

badaniu asymptotycznych własności rozkładów zmiennych

losowych [37j, [53], bądź też na określeniu rzędu ciągu

, tzn. poszukuje się takiego ciągu qk   dla

którego ciąg

Oszacowanie rzędu

odnosi się tylko do zbieżności średniokwadratowych

a najlepszym oczekiwanym wynikiem dla

się tylko do szybkości symptotycznej, nie dają zaś żadnej

oceny wielkości dla ustalonego k.

Zjawisko to jest największą wadą metody aproksymacji 

stochastycznej, gdyż bardzo często algorytm może mieć nie

korzystny przebieg w początkowych iteracjach pomimo asympto- 

tycznej zbieżności . Dtatego też metody aproksymacji sochastycz-

dla ustalonego k, a następnie dobrania optymalnej metody

jest ograniczony (pisze

się wówczas

może być . Tak mała prędkość zbieżności wynika
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postępowania

Niestety opracowanie oszacowań nieasymptotycznych jest 

bardzo trudne. W zasadzie uzyskano tylko jeden wynik, [9} 

dotyczący algorytmu Robbinsa-Monro dla prostego jednowymia- 

rowego przypadku. Inne prace mają charakter zupełnie elemen

tarny.

W tej sytuacji niniejsza praca podejmuje próbą opracowa

nia metod poprawy efektywności algorytmów na zasadzie intui

cyjnych rozważań, a następnie sprawdzaniu tych metod na 

znanych z literatury przykładach.

Rozważania będą polegać na szukaniu analogii

z deterministycznymi metodami programowania nieliniowego

metoda największego spadku i metoda Newtona-Raphsona).

Prace w tym kierunku były prowadzone przez Fabiana.

Fabianowska metoda minimalizacji na kierunku,

polega na tym, że mając kierunek poprawy obserwujemy wartości

dopóki ciąg

•••
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- przyjmujemy xk+1 według schematu

Procedura ta jest zbieżna z prawdopodobieństwem jeden.

W innej pracy Fabiana, [11] , udowodniono, że własności

asymptotyczne algorytmu (1.3) nie zmienią się, jeśli (l.3) 

zastąpić przez

gdzie Ak są losowymi macierzami dodatnio określonymi 

o pewnych dodatkowych własnościach (w szczególności można 

przyjąć Ak  -A, gdzie A jest macierzą dodatnio określoną), 

Z doświadczeń numerycznych wynika, że jeśli A^ jest 

estymatorem odwrotności hesjanu minimalizowanej funkcji, to 

Ak Yk  jest lepszym kierunkiem poprawy niż Yk ( analogie z me

todą Newtona-Raphsona) •

Na zakończenie zauważmy, że prace Falana dotyczą 

bardzo ogólnego przypadku i dlatego efektywność tych metod 

jest mniejsza od spodziewanej. W metodzie największego 

spadku zachodzi konieczność częstego mierzenia wartości 

funkcji na jednym kierunku poprawy. Trudno też estymować 

odwrotność hasjanu dowolnej funkcji.

W rozprawie rozważono węższą klasę funkcji występującą
f

w zadaniu identyfikacji obiektów dynamicznych. Przeprowadzono 

rozumowanie w zasadzie podobne do rozumowania Fabiana, ale
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z uwzględnieniem specyfiki zagadnienia. Rozpatrzmy to na 

przykładzie najbardziej popularnego algorytmu identyfikacji 

o postaci

gdzie

oraz bk-1  i  gk-1 są wektorami a y (k) skalarem.

W rozważaniach Fabiana zakładano, że w k-tej iteracji 

znane jest tylko bk-1  i g(k-l) . W zadaniu identyfikacji znane 

są dodatkowo wartości Ω(k-l), y(k] oraz postać wzoru (2.l) 

Wykorzystanie dodatkowych informacji pozwoliło na uzyskanie 

efektywnych modyfikacji algorytmów podstawowych.

Podsumowując postawione w rozprawie zadanie ma na celu:

- zaproponowanie modyflkacji algorytmów podstawowych przyspie- 

szających zbieżność w początkowych iteracjach ,

- porównanie efektywności wprowadzonych algorytmów

z efektywnością algorytmów podstawowych na znanych

z literatury przykładach,

- udowodnienie zbieżności zmodyfikowanych algorytmów

(z prawdopodobieństwem jeden lub w sensie średniokwadra- 

towym ) do prawdziwych parametrów obiektu dynamicznego.



3. IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW STATYCZNYCH

W rozdziało tym omówimy algorytmy identyfikacji

parametrycznej na bieżąco obiektów statycznych metodą

aproksymacji stochastycznej.

Rozważmy obiekt o postaci

gdzie u jest zmienną losową o nieznanym rozkładzie.

Jako model obiektu przyjmujemy wyrażenie o postaci

gdzie b Jest n-wymiarowym wektorem parametrów,

wektorem liniowo niezależnych funkcji

Zadanie polega na minimalizacji wskaźnika

Funkcjonał J(b) jest formą kwadratową wektora b. W przy-

padku gdy rozkład zmiennej losowej u oraz funkcje

są znane zagadnienie sprowadza się do znalezienia pierwiastka

równania

- grad 
b

(gdzie grad J( b*)  oznacza gradient funkcji J(b) względem 

wektora b w punkcie b*) •

Optymalny wektor b musi spełniać równość



Dla zbadania własności powyższego współczynnika zauważmy, 

że algorytm (3.4) można przedstawić w postaci:

Załóżmy, że rząd macierzy E jest równy

n (w innym przypadku zagadnienie identyfikacji nie ma sensu) , 

wówczas:

Rozważmy teraz przypadek, gdy znamy jedynie ciąg

pomiarów

Minimalizacji funkcjonału (3.1) dokonujemy metodą iteracyjną

W celu uzyskania zbieżności ciągu

można przyjąć zaproponowany przez Kaczmarza, [17] , współ

czynnik

Po podstawieniu prawej strony równości (3.6a) w miejsce 

wektora b we wzorze (3.6b) otrzymujemy



Z otrzymanej równości wynika, że dla współczynnika

osiąga minimalną (zerową]

Rozważmy teraz przypadek, gdy

Wówczas oraz algorytm Kaczmarza ma ciekawą

interpretację geometryczną (rys.. 3.1| . Prosta

jest prostopadła do hiperprzestrzeni

punkt b k (będący prostopadłym rzutem b k-1   na jest

wartość.

na której leży wektor Wybór p k   metodą Kaczmarza jest

0ptymalnym wyborem współczynnika kroku, gdyż wówczas

najmniej odległym od punktem na prostej L (p) .

Efektywność algorytmu (3.4) jest zależna od zmienności

kolejnych wektorów

funkcja



Rys.3.3
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ortogonalną . bazę, to osiągniemy wektor optymalny po n 

krokach (rys. 3.2) .

Inną iteracyjną metodą minimalizacji wskaźnika (3.1) jest 

podstawienie w algorytmie (3.4) w miejsce pk macierzy 

kwadratowej o wymiarze n x n otrzymanej wg . wzoru:

gdzie Po jest dowolną dodatnio określaną macierzą.

Algorytm ten zwany algorytmem II-go rzędu jest bardziej 

efektywny niż algorytm Karczmarza (dokładniejsze omówienie 

algorytmu II rzędu w dalszej części rozdziału).

Rozważmy teraz zagadnienie identyfikacji obiektu statyczne- 

go w sytuacji, gdy na wyjście działają zakłócenia losowe.

Należy więc zminimalizować wskaźnik J (h)  (3.1) na 

podstawie ciągu pomiarów yk f (uk ) (k=1,2...)

gdzie:

a ek Jest błędem losowym o następujących własnościach



Zauważmy teraz , że

Ponieważ

Minimalizacja wskaźnika J(b) (3.1) jest zatem równoważna 

minimalizacji wskaźnika I(b) (3.9). Optymalny wektor b* jest

więc pierwiastkiem następującego równania regresji.

Możliwe jest więc przeprowadzenie identyfikacji obiektu 

pomimo występowania zakłóceń przy pomiarach.

Algorytm aproksymacji stochastycznej wyznaczający ciąg

przybliżeń pierwiastka równania (3.10) ma postać:

Jeśli p k  ( k- 1,2,... ) jest ciągiem liczbowym, to algorytm

ten nazywamy algorytmem I-go rzędu.

Wykazuje się, że jeśli spełnione są założenia:

są statycznie niezależne



są dodatnio określone

(dowód w [3.5])

oraz

Zazwyczaj przyjmuje się za wielkości p k wyrazy ciągu

harmonicznego o ogólnej postaci:

Istnieje popularna metoda przyspieszania zbieżności

algorytmu (3.11) zaproponowana przez Kestena [19] , polega

jąca na badaniu kierunku poprawy:

Jeśli występuje istotna zmiana kierunku g k, tzn.

to w k-tej iteracji przyjmujemy następny współczynnik 

określony wzorem (3.12) .  W przeciwnym przypadku nie 

zmieniamy współczynnika.

(dowód w [18] )



Obecnie wprowadzimy metodę dalszej poprawy efektywności 

algorytmu (3.11] polegającą na specjalnym wyborze współczynni- 

ka pk   [50] .

Przyjmujmy w k-tej iteracji współczynnik określony wzorem

zachodzi dla wszystkich wartości zmiennej u.

Wykażemy teraz, że jeśli jest spełnione założenie (3.15) 

to ciąg (3.14) spełnia warunek (3.11) (i) •

Dowód wynika z nierówności

gdzie ak jest wyrazem ciągu harmonicznego.

Załóżmy teraz, że istnieje taka stała M dla której 

nierówność

oraz z oszacowania

zatem



l

z którego wynika, że

Samo stwierdzenie spełnienia warunku (3.1l) (i) nie

wystarcza za dowód zbieżności, gdyż na, ogół udawadnia 

się zbieżność algorytmu przy założeniu, że (k=1,2,...) 

jest ciągiem deterministycznym. Konieczne jest zatem 

przeprowadzenie pełnego dowodu, który poprzedzimy 

następującym tematem

TEMAT. Jeśli spełnione są założenia (3.11) (III) I (3.15) 

to istnieją stałe oddatnie d i K2 takie, że dla k > K2  i dla 

dowolnego wektora b zachodzi nierówność

gdzie p. jest dane wzorem (3.14), ak   jest współczynnikiem

harmonicznym występującym w tym wzorze, a

DOWÓD. Przedstawmy współczynnik (3.14)w postaci

gdzie

Korzystając z założenia (3.15) otrzymujemy, że



Ponieważ

to

Wiadomo, [35] , że istnieje K 1 >0 i d >0 takie, że dla

i dla dowolnego wektora b zachodzi nierówność

Ponieważ z założenia (3.15) wynika jednostajna ograniczoność

to z własności (3.16) wynika,

że istnieje stała K 2 > K 1 także dla k > K 2 

Ostatecznie otrzymujemy, że dla k

c.n.d.

elementów macierzy
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Obecnie udowodnimy następujące twierdzenie.

TWIERDZENIE 3.1. Jeśli spełnione są założenia (3.11) (i), ....

(vi) i(3.15) , oraz

to algorytm (3.11) jest zbieżny dla współczynników (3.4)
 

do wektora prawdziwych parametrów ) w sensie średnio-

kwadratcwym.

DOWÓD, Niech 

wić  w postaci

algorytm (3.14) można przedsta-

Stąd

Wobec niezależności zmiennych losowych e i Ω (u) zachodzi 

równość

Jeśli uwzględnić dodatkowo, że

to otrzymamy oszacowanie o postaci

a stąd po skorzystaniu z tematu i po powtórnym uśrednieniu
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otrzymujemy

Ponieważ

to

W celu zbadania dalszych własności współczynnika 

zauważamy, że algorytm (3.11) można przedstawić w postaci

gdzie:

Analogicznie jak przy równości (3.6c) otrzymujemy, że

stąd wynika, że funkcja 3.18 osiąga minimum na kierunku-gradb    
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Główną ideą proponowanej metody przyspieszenia 

zbieżności jest minimalizacja na kierunku poprawy. Metodę 

tę rozważał Fabian [lO] . W badanych przez niego algorytmach 

ogólnej funkcji regresji zachodziła jednak konieczność wielokrot

nego mierzenia wartości funkcji celu na kierunku poprawy.

W rozpatrywanym algorytmie (3.11), dzięki własnościom

współczynnika [3.19] można osiągnąć minimum w jednym kroku.

Dla metod minimalizacji na kierunku nie istnieją dotąd anali

tyczne oceny prędkości zbieżności. Oszacowania asymptotyczne 

nie wykazałyby najprawdopodobniej wyższości tych metod nad 

algorytmami podstawowymi.

Wszelako z doświadczeń eksperymentalnych wynika, że

stosowanie minimalizacji na kierunku ma istotne znaczenie dla 

poprawy efektywności algorytmu, przyspiesza bowiem zbieżność

ciągu bk ''w pobliżu'' b* . Jeśli natomiast znajduje się już 

dostatecznie blisko b*  , to optymalizacja długości kroku nie 

ma już znaczenia decydującego. Dlatego w przedstawionej mody-

fikacji człon odgrywa istotną rolę tylko w począ-

tkowych iteracjach. Przy wobec (3.16 ) zachowuje

się tak jak deterministyczny ciąg ak 

Oczywiście z punktu widzenia efektywności algorytmu ważne

jest jak dobrać ak we wzorze (3.14) .  Na to pytanie nie ma 

jednoznacznej odpowiedzi .Słuszne jest jedynie ogólne zalecenie 

1/ak  musi być stosunkowo małe w początkowych iteracjach.

( w porównaniu z wartościami



Współczynnik Kaczmarza (3.19) był wcześniej stosowany 

w zadaniach identyfikacji przez wieiu autorów [3] , [8] , [36] , 

[40] ,[41] . W przeciwieństwie do modyfikacji (3.14) propono

wane metody nie zapewniały asymptotycznej zbieżności blgoryt- 

mów. Ciekawa jest zwłaszcza modyfikacja Rajbmana [10] 

o postaci

gdzie  jest stałą zależną od wielkości szumów. Przyjmowanie małych  

wielkości  powoduje dużą losowość uzyskanych wyników. 

Zwiększenie  łagodzi zjawisko losowości , lecz powoduje nie

potrzebne skrócenie kroku już w początkowych iteracjach.
(patrz rys. 6.2). Metoda Rajbmana jest więc mniej efektywna

niż modyfikacja (3.14) .

Na zakończenie rozważań o metodach I rzędu rozpatrzmy 

popularną modyfikację algorytmu podstawowego' (3.11) polegają

cą na normalizacjl długości kroku

Algorytm ma wówczas postać:

gdzie jest ciągiem harmonicznym.



oraz korzystając ze wzoru:

Zdaniem autora algorytm (3.2) ma zbyt słabe związki 

z minimalizacją na kierunku poprawy i dlatego jest mniej 

efektywny niż modyfikacja. (3.14) .

Obecnie przejdziemy do szczegółowego omówienia metod 

II-go rzędu polegających na zastąpieniu w algorytmie (3.11) 

skalara pk odpowiednio dobraną macierzą p k

Metody te wywodzą się z metody najmniejszej sumy kwa

dratów polegającej' na minimalizacji w chwili k wskaźnika:

optymalny punkt b k  otrzymujemy ze wzoru

uwzględniając, że:

- macierz dodatnio 
określona



otrzymujemy wzory rekurencyjne postaci:

(szczegółowe wyprowadzenie powyższych wzorów można 

znaleźć np. w [33] ) .

Powyższy algorytm zwany jest rekurencyjną metodą najmniejszej 

sumy kwadratów lub algorytmem aproksymacji stochastycznej 

II rzędu.

Istnieją dwie metody stosowania tego algorytmu: 

- obliczyć dla małej liczby pomiarów k o   i stosując (3.23)

i (3.24), obliczyć dalsze wektory b k w tym przypadku uzyska

ne wyniki są idertyczne z wektorem określonym przez (3.22) .

- jeśli chcemy uniknąć bezpośredniego odwracania macierzy przy

obliczaniu , to przyjmujemy za P 0  dowolną dodatnio

określoną macierz najczęściej przyjmuje się duża

dodatnia stała ) i stosujemy  bezpośrednio wzory (3.23) i (3.21). 

W tym przypadku uzyskane wyniki obarczone są pewnym błędem 

który maleje do zera wraz ze wzrostem iteracji.

Zaznaczmy tutaj, że stosowanie drugiej metody może 

spowodować niekorzystny przebieg algorytmu w kilku początkowych 

iteracjach. Macierz P k  (3.24) wyraża się wówczas wzorem



nie ma pełnego rzędu, to uzyskane wyniki są w dużym stopniu 

przypadkowe i wektor b k   (3.23) może się znacznie różnić 

od wektora b* (porównaj komentarz do rys. 6.5).

Dlatego bezpieczniej jest stosować metodę pierwszą lub 

stosując metodę drugą obliczać w pierwszych kilku iteracjach 

jedynie P k   (3.24) bez obliczania b k (3.23)

Ciągi wektorów b k  (k = 1,2...) otrzymane tymi metodami są 

zbieżne z prawdopodobieństwem jeden do b* minimalizującego 

funkcjonał (3.1) .

Obecnie omówimy bardziej ogóną wersję algorytmu II-go 

rzędu wywodzącą się z metody aproksymacji stochastycznej [44] .

Jak wiadomo punkt optymalny  b* wyraża się wzorem:

Jeśli k jest zbyt małe i macierz

Rozważmy dwie aproksymacje

gdzie β k  spełnia warunek (3.11) (i)   M o  jest dodatnio

określoną macierzą dowolnym wektorem. Można wykazać, że:



Zatem ciąg:

jest zbieżny z prawdopodobieństwem jeden do b * .

Związki (3.25), (3.2ó) , (3.27) są równoważne następującym

równości

Jeśli to algorytm (3.28) , (3.29 ) jest identyczny

z algorytmem (3.23) ; (3.24)(wystarczy przyjąć

W pracy [44] autorzy wykazali, że bardziej efektywne

jest przyjęcie o postaci:

gdzie jest odpowiednio dobraną stałą.

Na ogół jednak trudno określić jak dobrać wielkość

dlatego w praktyce stosuje się algorytm (3.23) (3.24) .
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Algorytmy II rzędu wyróżniają się lepszą efektywnością 

niż algorytmy I rzędu. Jak jednak wykażemy w następnym 

rozdziale w przypadku identyfikacji bardziej złożonych obiektów 

dynamicznych metody (3.24) i (3.29) nie prowadzą do optymal

nego doboru macierzy 1 konieczne są dalsze modyfikacje.



4. identyfikacja obiektów dynamicznych

4.1. Określenie funkcji celu

W rozdziale tym będziemy rozważać parametryczną

identyfikację na bieżąco obiektów o postaci

gdzie y( i) i u(i) są wartościami odpowiednio wyjścia i stero

wania obiektu w chwili i-tei. Szukany wektor parametrów oznaczv-

my przez ,tzn.

O zakłóceniach w chwili k: v 1 (k)..... v  L (k)   założymy, że

z
mają zerową wartość oczekiwaną, są  nieskorelowane między sobą, 

oraz mają skończoną wariancję. Ponadto niech istnieje stała M 

taka, że dla wszystkich i, j oraz m= l,.,., 1 zachodzi

W mniejszych odstępach czasowych zmienne vm(i) i v m (j) 

mogą być ze sobą skorelowane.

Dla uproszczenia zapisu wprowadzimy też nastepujące oznaczenia



/

Równanie (4.1) można wówczas napisać w postaci

Obecnie przedstawimy przykład obiektu (4.1) .

Przykład 4.1 Niech obiekt będzie opisany równaniami

W(k) i e (k) są zakłóceniami o własnościach

dla wszystkich i,j

Równania (4.7 a) (4.7b) są równoważne jednej równości, 

którą otrzymujemy wyznaczając z(k) równania (4.7b)

i wstawiając ją do równania (4.7a)

Postać (4.6) otrzymujemy przyjmując kolejno



gdzie:

jest ciągiem nieskorelowanych zmiennych

losowych o zerowej wartości średniej i  skończonej wariancji,

a wektor

jest wektorem współczynników przy zakłóceniach.

Przy takich założeniach zachodzi równość

Obecnie przejdźmy do omówienia podstawowych pojęć

związanych z zagadnieniem asymptotycznej zbieżności algo- 

rytmów. Postać (4.6) sugeruje, podobnie jak w przypadku 

identyfikacji obiektów statycznych, użycie algorytmu

W rozdziale 3 wykazane było, że algorytm postaci

(4.12) jest zbieżny do wektora b *  będącego pierwiastkiem 

równania regresji o postaci

Wobec założeń (4.8) spełniają warunek (4.3)

W rozważanych algorytmach będziemy, mieć do czynienia ,

tak jak w przykładzie 4.1, z zakłóceniami

które można przedstawić w postaci



W odróżnieniu od przypadku statycznego równanie (4.13)

jest zmienne w czasie. Rozważmy to na przykładzie.

Przykład 4.2 . Rozważmy jednowymiarowy obiekt o postaci

Załóżmy dla uproszczenia, że y (o) =0. Mamy wówczas

itd.

Wyjaśnia obiektu y(i) (i= 1,2,...) tworzą więc ciąg zmiennych

losowych o zmiennych rozkładach i dlatego dla ustalonego skala - 

ra b

i.t.d.

Z tego powodu na podstawie rozwiązania równania [4.13) dla 

ustalonego k nie można nic sądzić o symptotycznych

własnościach algorytmu (4.12)

Nasuwa się więc. pytanie jakie równanie rozwiązujemy

bądź też jaką funkcję minimalizujemy za pomocą algorytmu (4.12|.

Żeby na nie odpowiedzieć wprowadzimy najpierw pewne pojęcia.

Załóżmy, że oraz oznaczmy przez

ciąg wyjść obiektu (4.1) przy tak ustalony  (0)=0. Wprowadzmy

teraz wektor



r

Ważną rolę w dalszych rozważaniach będzie odgrywać

macierz o postaci

Zakładać będziemy, że macierz ta istnieje i jest dodatnio

określona. Żeby  się przekonać że macierz nie zawsze istnieje

rozważmy przykład.

Przykład 4.3 . Rozważmy jednowymiarowy obiekt o postaci

gdzie

W tym przypadku wielkość jest skalarem

Postępując analogicznie jak w przykładzie 4.2 otrzymujemy

a stąd

Korzystając z założeń (4.17) otrzymujemy



f

1

Korzystając z elementarnych własności szeregu geometrycznego 

otrzymujemy

W rozdziale 5 wykażemy, że istnienie skończonej macierzy,

wynika ze stabilności obiektu (4.1)

Inną ważną wielkością występującą w rozważaniach jest

wektor

Wektor ten jest na ogół różny od wektora zerowego

(pomimo że E [ V(k) ] =0)  gdyż zmienne ( k-1) i V (k) są często

skorelowane. W rozważanych dalej przypadkach r (4.18) jest 

niezależny od czasu.

Również te własności rozważymy na przykładzie.

Przykład 4.4 . Dla obiektu z przykładu (4.1) mamy

Korzystając z równości ( 4.7b) oraz własności zakłóceń

(4.8 ) otrzymujemy



W dalszych rozważaniach będziemy mieć do czynienia

z przypadkiem, gdy

, gdzie jest macierzą symetryczną (4.19 )

(macierz i wektor zależą od wiariancji zakłóceń

oraz od współczynników przy zakłóceniach 4.11) .

Obecnie podsumujmy przeprowadzone dotąd rozumowanie.

Rozważmy zagadnienie identyfikacji parametrycunej obiektu 

o postaci (4.1) i algorytm o ogólnej postaci

gdzie: jest estymatorem wektora parametrów

P k   jest  wyrazem ciągu harmonicznego

Q jest funkcją wektorową o argumentach

Dla podkreślenia faktu, że rozkłady zmiennych losowych

zależą od czasu , używamy zmiennej

czasu k jako dodatkowego argumentu funkcji. 

Niech macierz jest dodatnio określona, oraz wektor

r (4.18) ma postać (4.19).

Badanie asymptotycznej zbieżności algorytmu (4.'20) jest 

złożone i przedstawione będzie  w rozdziale 5.Obecnie przedsta- 

wimy jedynie pewne przesłanki, które wykorzystamy do konstrukcji 

algorytmów (wynikają one z pracy Ljunga [30]. 

- Algorytm (4.20) może zbiegać tylko do pierwiastka b * 

równania o postaci



gdzie

b jest ustalonym wektorem

Równanie (4.24) jest więc odpowiednikiem klasycznego 

równania regresji (w rozważanych dalej przypadkach 

istnienie granicy (4.25) wynikać będzie z istnienia macierzy

6 (4.15)

- Funkcja V (b) otrzymana ze wzoru

jest minimalizowaną funkcją celu. Konieczne jest zatem by 

V(b) była funkcją wypukłą o jednoznacznym mnimum b = b *



4.2. Modyfikacje algorytmów

Rozpatrzmy najpierw podstawowy algorytm aproksymacji

stochastycznej I rzędu o postaci

Używając postaci (4.6) mamy

a stąd

Algorytm (4.27 ) może więc zbiegać tylko do wektora

Funkcja celu ma natomiast postać

Jest to funkcja wypukła gdyż założyliśmy, że G jest macierzą 

dodatnio określoną.



Jak widać z (4.28) algorytm (4.27) zbiega do rzeczywistych 

parametrów obiektu tylko wtedy  gdy r=0. W przeciwnym przy- 

padku wyrażenie

Jest asymptotycznym obciążeniem algorytmu (4.27).
 ,

Obciążenie, to można usunąć w następujący sposób.

Rozważmy algorytm o postaci

gdzie jest określone w (4.19) . Mamy wówczas

Korzystając teraz z równości (4.19) otrzymujemy

W tym przypadku funkcja celu ma postać

Algorytm (4.30) może zbiegać do rzeczywistych parametrów

Należy jednak założyć dodatkowo, że macierz

jest dodatnio określona.



TEMAT 4.1 . Przy ustalonym y (k) i (k-1)  funkcja h k (b) osiąga 

ekstremum na kierunku poprawy g k  (4.34) (startując z dla

Algorytm typu (4.30) był wprowadzony przez Saridisa

i Steina w pracy [43] gdzie podano wzory na wartości 

dla pewnej klasy obiektów dynamicznych.

Do tej pory zakładaliśmy, że jest deterministycznym., 

współczynnikiem harmonicznym. Obecnie wyprowadzimy w spo- 

sób analogiczny jak w rozdziale 3 wzór na współczynnik przy- 

spieszonej metody I rzędu. Ponieważ algorytm (4.27) jest szcze-

gólnym przypadkiem algorytmu (4.30) przy

wyprowadzimy ten wzór dla algorytmu (4.30). Algorytm (4.30) 

można przedstawić w postaci

gdzie



DOWÓD. Obliczmy

Mamy zatem do czynienia z funkcją kwadratową zmiennej p
 o współczynniku a przy p 2 

oraz o współczynniku przy p o postaci

Korzystając teraz  z  (4.34) i z faktu, że jest macierzą

symetryczną mamy

Tezę tematu otrzymujemy korzystając ze wzoru na ekstremum

funkcji kwadratowej.

c.n.d.



Ponieważ nie spełnia warunku (3.11) (i) przyjmujemy

dane wzorem

gdzie jest wyrazem ciągu harmonicznego. Współczynnik 

ten był wprowadzony w pracy [51] . W przypadku gdy 

Pk (4.36) wyraża się prostszym wzorem.

Mamy wówczas

a stąd

Zatem



Otrzymaliśmy zatem dla algorytmu (4.27 ) identyczny 

wzór na współczynnik jak w przypadku obiektów statycznych. 

Wzór (4.37) ma prostą interpretację geometryczną (rys. 3.1). 

Funkcja

jest formą kwadratową półdodatnio określoną dla

wszystkich b| . Funkcja ta osiąga minimum na zbiorze

który jest hiperpłaszczyzną prostopadłą do kierunku poprawy g k .

Co więcej dla współczynnika

na płaszczyznę (4.38) .

Znacznie trudniejsza sytuacja występuje dla

Funkcja h k (b)   (4.33) jest formą kwadratową, która może być 

dowolnie określona lub nawet nieokreślona. Wynika to z faktu, że

macierz jest określoną półdodatnio a w rozważa-

nych dalej algorytmach macierz jest określona półujemnie

dla wszystkich b) .

Z tego  powodu stosując współczynnik (4.35) osiągamy 

jedynie ekstremum w kierunku poprawy i postępowanie takie

jest prostopadłym rzutem



nie zawsze zapewnia wykonanie efektywnego kroku. Dlatego 

wprowadzimy pewną modyfikację algorytmu (4.30) .

gdzie

Współczynnik (4.36) ma wówczas postać

gdzie

W dalszym ciągu przyjmować będziemy dane wzorem

gdzie No jest arbitralnie dobraną stałą,

lub

Współczynnik zmniejsza działanie członu



w początkowych iteracjach. Człon ten ma wpływ na 

asymptotyczne własności algorytmu gdyż powoduje zbieżność 

do rzeczywistych parametrów obiektu. W początkowych iteracjach 

może powodować niekorzystny przebieg algorytmu.

Obecnie przejdziemy do opisu algorytmów opartych na 

nieco innych zasadach. Wprowadzimy najpierw kilka pojęć.

Dla powyższych funkcji zachodzą związki

W rozdziale 5 udowodnimy, że z prawdopodobieństwem jeden

zachodzą równości



gdzie b Jest dowolnym ustalonym wektorem

parametrów obiektu. (4.1), a b *   jest dane wzorem

Funkcje (4.44), (4.45) , (4.46) , (4.47) są więc estymatorami 

odpowiednio funkcji celu (4.29) , (4.31) oraz ich gradientów.

Najprostszym postępowaniem jest teraz przyjęcie jako

estymator w chwili k wektora który minimalizuje funkcję

celu

Rozważmy najpierw przypadek funkcji (4.44). Wektor

Powyższy wzór przedstawia rozwiązanie układu równań 

normalnych najmniejszej sumy kwadratów.

Wzór (4.50) można zapisać w wersji rekurencyjnej



Otrzymaliśmy w ten sposób rekurencyjny algorytm najmniejszej 

sumy kwadratów. Ze względu na postać (4.51a) algorytm ten jest 

zwany również algorytmem aproksymacji stochastycznej II rzędu, 

gdyż współczynnik harmoniczny p k  zastąpiono macierzą P K  

Ważną własnością algorytm (4.51) jest równość

Obliczenie tak określonego P k jest konieczne do wyznaczenia

b k (4.51).  Dzięki równości (4.51 b)

nie trzeba odwracać macierzy w każdej iteracji.

Własności asymptotyczne algorytmu (4.51) są takie same 

jak algorytmu (4.27) . W rozdziale 5 wykażemy, że ciąg b k  

(4.510 jest zbieżny do wektora

Algorytm 4.51 wyróżnia się dobrą efektywnością,

natomiast wadą są jego własności asymptotyczne.

Własności asymptotyczne można poprawić przyjmując za

wektor dla którego funkcja osiąga ekstremum

Konstrukcja tego algorytmu nie jest dotychczas znana. Rozwią

zując bowiem równość



ponieważ interesuje nas identyfikacja na bieżąco to nie

możemy odwracać macierzy w każdej iteracji. Trudności związane 

ze znaiezieniem wzoru analogicznego do (4.51 b) za pomocą

którego można obliczyć na podstawie powodują

duże kłopoty z uogólnieniem klasycznego algorytmu (4.51)

Sugerując się równością 4.51 a Saridis i Stein wprowodzili 

w pracy [43] algorytm II rzędu o postaci

gdzie macierz P k jest określona wzorem (4.51) .

Obecnie przedstawimy algorytm oparty na innej zasadzie [52].

Ma on postać

ponieważ przy ustalonym zbiega do funkcji f  2 ( b )

będącej minus gradientem funkcji celu V2  ( b) to algorytm (4.55) 

jest wersją algorytmu Kiefera-Wottowitza 20 . Algorytm ten jest

Podstawowym warunkiem efektywności algorytmu (4.55) jest

żądanie by funkcja była wypukła dla wszystkich k.

W przeciwnym razie kierunek może być niekorzystny.

asymptotycznie zbieżny do



Ponieważ jest formą kwadratową o macierzy członu

kwadratowego danej wzorem

to żądamy by macierz była określona dodatnio lub

co najmniej półdodatnio.

Ponieważ założyliśmy, że funkcja graniczna V 2 (b) jest

wypukła, to istnieje takie Ko, że dla k>Ko macierz R k jest 

dodatnio określona. W początkowych iteracjach R k  może być 

określona dowolnie lub nieokreślona. Przeprowadzimy więc dalsze 

modyfikacje,które zapewnią w praktyce dodatnią określoność 

macierzy R k dla wszystkich k.

Rozpatrzmy najpierw własności macierzy

Macierz ta jest macierzą półdodatnio określoną. Jeśli oprócz 

tego det G k ≠ O to G k  jest określona dodatnio. Co więcej jeśli 

dla pewnego k G k  jest dodatnio określona to korzystając

z faktu, że jest określona półdodatnio otrzymujemy

dodatnią określoność G k  dla i 7 k, gdyż



Ponieważ R k  jest sumą Gk i półujemnie określonej

macierzy, A to określmy zmodyfikowaną funkcję ( b)

o postaci

gdzie jest dane wzorem (4.42) lub (4.43).

Wówczas macierz R k ma postać

Tak określona macierz jest w praktyce półdodatnio określona

o ile nie rośnie zbyt szybko. Algorytm(4.55)ma,teraz postać

Sformułujemy teraz ostateczną wersję algorytmu w której nie

trzeba pamiętać całego przebiegu



Współczynnik p k  określimy w sposób analogiczny jak dla

przyspieszonej metody I rzędu. Obliczmy więc dla jakiej 

wartości p K   funkcja V 2 k ( b k ) (4.58), gdzie b k    jest dane

wzorem (4.60), osiąga ekstremum. Postępując dokładnie tak

samo jak przy dowodzie Lematu 41 otrzymujemy

gdzie g k  jest wyrażeniem przy współczynniku p k  

we wzorze (4.61a) .

W celu uzyskania zbieżności stosujemy ostatecznie 

współczynnik

gdzie a k  jest wyrazem ciągu harmonicznego,

Ponieważ algorytm (4.61) polega na minimalizacji na 

kierunku minus gradient funkcji V 2 k (b)   , a współczynnik (4.62) 

określa minimum w kierunku poprawy, to algorytm ten będziemy 

nazywać stochastycznym odpowiednikiem algorytmu największego 

spadku,



Wprowadzimy teraz stochastyczny odpowiednik algorytmu

jest odwrotnością hessjanu funkcji

Ponieważ obliczanie w każdej iteracji jest uciążliwe

to stosujemy algorytm (4.64) w następujący sposób:

- w pierwszych No iteracjach (No jest dobrane orbitralnie) 

stosujemy algorytm (4.61) ze współczynnikiem (4.63).

- dla k > No stosujemy wzór

Postępowanie takie wymaga jednorazowego odwrócenia

macierzy, lecz jest ona wykorzystywana w daLszych 

iteracjach.

Algorytm (4.55) zwiększa dodatkowo efektywność algorytmu 

(4.61) o ile No jest dostatecznie duże.

Obecnie podamy jeszcze pewne szczegóły związane ze

współczynnikami P K   (4.36) i (4.63). Można je przedstawić

Newtona-Raphsona. Algorytm ten ma postać



gdzie S k   jest zmienną losową.

w postaci

Podstawowe twierdzenia dotyczące zbieżności dotyczą

deterministycznego współczynnika. Zagadnienie zbieżności

dla losowego współczynnika (4.66) można badać następująco

Rozważmy teraz ogólny algorytm o postaci

gdzie a k jest deterministycznym współczynnikiem harmonicznym.

Algorytm (4.68) przyjmuje dla współczynnika

postać

Co jest równoważne następującej równości

Otrzymaliśmy zatem algorytm o deterministycznych współczynnikach



Jeśli teraz ciągi są ograniczone to korzystając

z faktu, że

Ostatnią równość jest przesłanką do tego by twierdzić, że 

algorytmy (4.68) i (4.69) są zbieżne do tej samej granicy.

Tego rodzaju rozumowanie zostało rozważone w pracy 

Ljunga [31] . Bardziej. szczegółowo rozpatrzymy to zagadnienie 

w rozdziale 5.

otrzymujemy



4.3. Szczegółowa postać algorytmów

Obecnie przedstawimy już szczegółową postać rozważanych

algorytmów dla wybranych zagadnień identyfikacji

Rozpatrzmy najpierw obiekt o postaci

Ponieważ zakłócenia W i  są nieskorelowane w różnych

chwilach to wyjście y(k] jest niezależne odW  1  dla i >k

Otrzymujemy stąd, że

Dlatego też algorytmy (4.27)i (4.51) są zbieżne do rzeczywistych

parametrów .

Obecnie omówimy przypadek, Saridis i Stein [43] , gdzie

oraz istnieją wzory na

Rozważmy obiekt opisany za pomocą równań stanu

O zakłóceniach W k załóżmy , że

Mamy więc



gdzie:

Zakłócenie W(k)  spełnia  założenie (4.71) Analogiczne założenie 

spełniają zakłócenia e(k) , n(k) z tym, że

Ponadto W(k) i  n(k) są nieskorelowane między sobą,

Równania (4.72a) i (4.72b) są równoważne, [27] , 

następującemu związkowi 

gdzie wektory

są określone następującymi równościami



Wyznaczając z(k) i u(k) z równań (4.72 c) (4.72d) 

i wstawiając do (4.73) otrzymujemy

gdzie:

Otrzymaliśmy zatem postać (4.1) Obecnie obliczymy wartość r [43]

TEMAT 4.2. Dla obiektu (4.75) zachodzi równość



DOWÓD . Wprowadźmy oznaczenia

Wówczas

Zatem

Korzystając z faktu, że wszystkie zakłócenia są nieskorelowane

ód zakłóceń e. i n. otrzymujemy



I

X

Ponadto

Najwięcej trudności sprawia obliczenie wyrażenia

Aby tego dokonać skorzystamy z tożsamości

gdzie x (k-n) jest wektorem stanu z postaci (4.72) , D, jest dane 

równością (4.80), a B jest określone analogicznie za pomocą 

współrzędnych wektora β.

Ponadto

(wyprowadzenie wzoru (4.80) jest żmudne i nie będzie tutaj 

przedstawionę. )

Uwzględniając fakt, że x [k-n) oraz sterowania

nie zależą od zakłóceń , dla i > k-n otrzymujemy



Korzystając teraz z tożsamości (której dowód pominiemy)

otrzymujemy ostatecznie

Z ostatniej równości, oraz z (4.79) wynika teza tematu

c.n.d.

Zatem algorytmy (4.40| i (4.60) dla i danego wzorem

(4.77) są zbieżne do wektora Ponieważ jednak

zależą od współczynników d występujących w postaci (4. 72)

to interesuje nas zbieżność Ocenę

z aktualnej oceny za pomocą wzoru (4.74).

Przyjmijmy teraz w obiekcie postaci

Otrzymujemy wówczas ważny przypadek, gdyż (4.75) ma postać

Powyższy układ ma prostą interpretację. Zmienna jest

zakłóceniem w równaniu stanu, a zmienne są błędami,

pomiarów.



NiechDOWÓD

Wówczas

Ponieważ macierz D (4.78) nie zależy od

i tym samym

Dzięki temu można identyfikować za pomocą algorytmów (4.81)

i (4.60) parametry

pomiarów 

pomiarów

Obecnie udowodnimy dalsze specyficzne własności obiektu (4.81)

TEMAT 4.3 Wprowadźmy oznaczenia

Wówczas zachodzi równość

gdzie jest dane wzorem



stąd

Tezę tematu otrzymujemy uwzględniając, że

c.n.d.

Z powyższego tematu wynika ważny wniosek. Jeśli 

zakłócenia e k  i n k  nie występują to obiekt (4.76a) można 

zidentyfikować jeśli macierz G (4.78) jest dodatnio określona. 

Jeśli natomiast zakłócenia e k i n k  występują, to z (4.83) wyni-

ka, że przy stosowaniu algorytmu (4.40 ) lub (4.60) odpowiednia 

macierz G 1  będzie też dodatnio określoną.

Na zakończenie rozdziału podamy jeszcze dwie uwagi.

— W źródłowej pracy [43] Saridis i Stein stosowali

przesunięcie chwil czasowych przy określaniu kolejnych

Tak na przykład algorytm (4.40) dla danego wzorem (4.77)

przyjmował formę

gdzie



Postępowanie takie wynikało z faktu, że dla v k  występujących 
    

w (4.75a) zachodzi równość

Metoda ta nie polepsza w tym przypadku asymptotycznych 

wtaściwości algorytmu a jedynie ułatwia dowód zbieżności.'

W rozdziale 5 wykażemy zbieżność algorytmu dla k=1,2, ....

- We wprowadzonych współczynnikach p k  (4.41) i (4.63) 

celowe jest stosowanie zasady Kestena [19] tzn. zmniejszania ak  

tylko wtedy gdy wystąpi istotna zmiana kierunku poprawy



5. BADANIE asymptotycznej zbieżności algorytmów

5.1. Zarys metody Ljunga.

Celem niniejszego rozdziału jest wykazanie asymptotycznej 

zbieżności z prawdopodobieństwem jeden wprowadzonych mody- 

fikacji algorytmów.

Zagadnienie to jest stosunkowo proste w przypadku identy- 

fikacji obiektów statycznych. W rozdziale 3 wykazana została 
zbieżność przyspieszonej metody I rzędu za pomocą dowodu 

analogicznego do twierdzenia Dvoretzky'ego [9]. Uogólnienie 

tego rozumowania na przypadek identyfikacji obiektów dyna- 

micznych napotyka jednak na duże trudności. Wynika to 

z faktu, że odpowiednie równania regresji np. (4.13) są 

zmienne w czasie.

W tej sytuacji, korzystać będziemy z metody wprowadzonej

przez Ljunga [28] ,[30], [31] (rozwijanej też przez Kushnera, 

Clarka [22] , [23] ) , polegającej na badaniu trajektorii odpo- 

wiedniego układu równań różniczkowych. Metoda ta była
 

stosowana do rozstrzygnięcia zagadnienia zbieżności pewnych 

algorytmów w pracy [43].

Z innych prac tej dziedziny wymienimy [l] , [25] , [49] 

oraz ciekawą metodę Landau [2ó] , [9] .

Na początek przedstawimy twierdzenie pochodzące z pracy 

[31] , które wykorzystamy przy dowodzie zbieżności algorytmów 

(4.6o),  (4.64) .



Rozważmy algorytm aproksymacji stochastycznej

o postaci

gdzie

jest n-wymiarowym wektorem

nieznaną funkcją o wartościach w R n 

są n-wymIarowymi wektorami zakłóceń

jest ciągiem liczbowym

Ponadto załóżmy, że istnieje funkcja V (b) taka, że

Podane teraz będą warunki, przy których ciąg bk (k-l,2,..;) 

jest zbieżny z prawdopodobieństwem jeden z.p.l do zbioru

TWIERDZENIE 5.1. Załóżmy , że

A. 1 V(b) jest kLAsy C 2  na R n

A. 2 Zbiór jest zwarty dla wszystkich

c takich, że

A3 Zbiór D 1 składa się ze skończonej liczby izolowanych

zbiorów spójnych

a.4 . Ciąg p k (k=1,2,...  jest ciągiem deterministycznym lub

losowym takim ,że



A.5

A.6 Jeśli

to

A.7

tzn. istnieje ograniczony podciąg ciągu b k (k= 1,2,...)

Wówczas

gdzie n — wymiarowy wektor jest estymatorem w chwili k,

jest r-wymiarowym wektorem obserwacji (termin ten

pochodzi z pracy [30] . Dla podkreślenia faktu, że rozkłady

Podkreślmy fakt, że założenie A.4 wymaga pozornie mało 

od ciągu p k . W ogólnym przypadku założenie A.4 często 

nie wystarcza do spełnienia A.6 i trzeba założyć, że p k  

jest ciągiem deterministycznym spełniającym dodatkowe wa-

runki [31] . W naszych rozważaniach otrzymamy

i założenie A.6 jest wówczas spełnione w sposób oczywisty.

Obecnie przedstawimy podstawowe twierdzenie Ljunga 

[28], [30].

Rozpatrzmy algorytm o ogólnej postaci



obserwowanych zmiennych losowych zależą od czasu, użyjemy

zmiennej k jako dodatkowego argumentu funkcji

Funkcja Q jest znanej funkcją deterministyczną

jest deterministycznym skalarnym współczynnikiem.

Zatrzymajmy się jeszcze chwilę nad określeniem wektora

obserwacji Jest to wektor którego elementami są

wszystkie pomiary wejść i wyjść obiektu wykorzystywane

w k-tej iteracji algorytmu (5.4) . Zakładać będziemy zależność

o postaci

gdzie A( .) i B(.) są macierzami o wymiarach r x r i r x m,

jest m-wymiarowym wektorem losowym.

Wprowadzone pojęcia zilustrujemy przykładem.

Przykład 5.1 Rozpatrzmy obiekt postaci

oraz W k  (k- 1,2,...)  jest ciągiem nieskorelowanych zmiennych loso-

wych.

Niech dany będzie algorytm o postaci



Jako wektor obserwacji można przyjąć

Funkcja Q ma postać

Korzystając teraz z (5.7) i (5.8) otrzymujemy postać (5.6)

Zatem występujący w (5.6) wektor się wzorem

W dalszych rozważaniach zakładać będziemy że ciąg

jest nieskorelowany.

Tej własności nie ma ciąg (5.11) .

Obecnie pokażemy, że pożądaną postać można uzyskać

przy innym doborze wektora obserwacji

Jeśli uwzględnić, że

to odejmując powyższe równości stronami otrzymujemy równe 

nie różnicowe o postaci



Powyższe równanie można przedstawić, [27[ , w rónoważnej

postaci

gdzie z v (k) jest trójwymiarowym wektorem stanu, A v   macierzą

kwadratową a d v   wektorem.

Określimy teraz wektor obserwacji następująco

Zależność wyraża się wzorem

Przy takim przedstawieniu ciąg

jest nieskorelowany

Obecnie, wprowadzimy dalsze pojęcia. Niech

.Następnie dla



B.l

B.2

B.3

jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych

dla wszystkich p> 1.

takie, że dla ozna-

cza kulę o środku w b i zachodzi

B.5 Funkcje macierzowe A(b)  i B(b) są ciągłe w sensie 

Lipschitza w D R .

, oraz dla każdego istnieje

Niech teraz oznacza otwarty i spójny podzbiór

Wprowadźmy teraz założenia:



X

w aproksymacji stochastycznej założenie

Założenie B.9 jest ogólniejsze niż na ogół używane

jest ciągiem nierosnącym

Założenia B.8 - B.ll są spełnione na przykład dla pk 

o postaci



TWIERDZENIE 5.2 Rozważmy algorytm (5.5) ,(5.6) i układ 

równań różniczkowych o postaci

gdzie b jest wektorem o takiej samej wymiarowóści  jak 

estymator b k  a funkcja f ( . ) jest określona przez (B.6)

Załóżmy, że spełnione są założenia B.l,..., B.8

oraz

2) istnieje dwukrotnie różniczkowalna funkcja V (b) taka, że

Wówczas z prawdopodobieństwem jeden

Powyższe twierdzenie jest szczególnym przypadkiem twierdzenia 

udowodnionego w pracy [30].  Tego rodzaju uproszczenie

wystarczy dla dalszych rozważań. Przedstawimy tylko nieco

Wówczas prawdziwe jest następujące twierdzenie



inną wersję założeń.

TWIERDZENIE 5.3. Twierdzenie 5.2 pozostaje prawdziwe

jeśli w miejsce założeń B.2., B.3, B.4, B.7 przyjąć

z prawdopodobieństwem jeden

dla wszystkich k

B.10 Funkcja jest klasy c 1  ze względu  na b dla

wszystkich k, oraz pochodne cząskowe I rzędu są przy 

ustalonych  i b ograniczone ze względu na k.

Twierdzenie 5.3 może mieć jedynie znaczenie praktyczne, gdyż 

warunek B.9 nie zachodzi dla wielu rozkładów rozważanych 

w teorii np. dla rozkładu normalnego.

Przedstawiony w pracy [30] dowód twierdzeń 5.2 i 5.3

jest żmudny i dlatego zostanie pominięty. Podkreślimy tylko związ

ki z teorią stabilności układów równań różniczkowych.

Funkcja V(b) z twierdzenia 5.2 jest funkcją Lapunowa, dla

układu (5.15) . Warunek (5.17) oznacza, że V(b) jest nierosną

ca na trajektorii b(t) układu (5.15), gdyż

Zbiór D 2  (5.18) jest zbiorem stabilnym układu  (5.15) .

Dowód twierdzenia (5.2) polega na wykazaniu, że ciąg b k  (5.4) 

zachowuje się asymptotycznie tak jak trajektorie stowarzyszonego 

układu (5.15).



5.1.Przykład zastosowania metody

W podrozdziale zastosujemy rozważaną metodę do 

zbadania zbieżności rekurencyjnego algorytmu najmniejszej  

sumy kwadratów.

PRZYKŁAD 5.2. Rozważmy obiekt o postaci

gdzie

są zakłóceniami

Równania (5.21) i (5.22) można przedstawić w równoważnej 

postaci

oraz



gdzie zv(k) i zu (k) są odpowiednimi wektorami w przestrzeni 

stanów. 

Wprowadźmy teraz wektor obserwacji o postaci

Postępując dalej jak w przykładzie 5.1 otrzymujemy rekurencyjną 

zależność

Macierz otrzymujemy korzystając z (5.19),  (5.23)

i (5.24) . zależy od

H (5.22) zależy od

wtedy i tylko wtedy gdy

ze sterowaniem adaptacyjnym. W dalszych rozważaniach załomy-

my dla uproszczenia, że H a tym samym nie zależy od b .

( pełna analiza W [30] .

Rozważmy teraz algorytm o postaci

Po - dodatnio określona macierz



jest wektorem utworzonym

(5.13) , które odpowiadają

z tych współrzędnych

w wektorze

obserwacji (5.25) to macierz

Przypomnijmy, że

oraz że b k  (5.27a) jest pierwiastkiem równania liniowego

Po podzieleniu powyższego równania przez k i uwzględnieniu 

wzoru (5.19) otrzymujemy równoważną postać

gdzie

Załóżmy dalej, że

1) Zakłócenia są nieskorelowanymi stacjonarnymi

ciągami k: l,2,... o wartości średniej równej zero

i skończonych momentach rzędu p dla p > 1. Ponadto

ciągi te nie są skorelowane między sobą..

2) Wartości własne macierzy leżą wewnątrz koła

jednostkowego.



jest dodatnio określona (sam fakt istnienia macierzy G wynika

z poprzednich założeń)

Przy tych założeniach ciąg jest

zbieżny z prawdopodobieństwem jeden do wektora

gdzie

Zastosujmy teraz twierdzenie 5.2 do badania zbieżności 

algorytmu 5.32 . W celu uzyskania postaci (5.4) 

R K   względem wszystkim 

kolumn

Algorytm (5.32] przyjmuje teraz postać

Z założenia 1 wynika spełnienie założeń B.1 i B.2 dla wektora

zakłóceń

W celu wykazania zbieżności zauważmy że ciąg (5.29 b) 

można zapisać w sposób rekurencyjny



Rozpatrzmy teraz założenia B.3 i B.4 . Dla dowolnych

wektorów zachodzi równość

Jeśli teraz dla i=l,2, to

Niech teraz

wolnych ustalonych

i otrzymujemy oszacowanie końcowe

Spełnione jest więc założenie B.3. Założenie B.4 jest również 

spełnione, gdyż

Założenie B.5 jest spełnione gdyż

zależą od x.

nie

Korzystając teraz z (5.26 ) otrzymujemy dla ciągu

równość



Z założenia 2 wynika, że szereg macierzowy (5.34) jest 

zbieżny gdyż szereg norm tych macierzy można oszacować 

z góry przez zbieżny szereg o postaci

pewną stałą, gdzie

wartości własnych macierzy

Zatem istnieje skończona granica

i tym samym skończone G (5.29) . Założenie B.6 jest 

spełnione, gdyż

Założenie B.7 jest spełnione gdyż

[5.13) i (5.14) mają skończone momenty dla p >1 oraz 

funkcje (5.33) oraz Q (5.33) oraz K 2 i K 2  mają odpowiednio prostą

postać.

Obecnie rozpatrzymy założenia 1 i 2 z twierdzenia 5.2.

Rozpatrzymy przestrzeń wszystkich ciągów (realizacji)

C jest

dla wszystkich

Ponieważ ciąg jest nieskorelowany, to



Ponieważ macierz

. Niech oznacza zbiór ciągów które

są ograniczone. Ponieważ jest ciągiem niezależnych

zmiennych losowych o zerowej wartości oczekiwanej i skoń-

czonej wariancji, to jest

stabilna, to ciąg jest wektorem obserwacji

(5.26a) j jest ograniczony z prawdopodobieństwem jeden i tym 

samym spełnione jest założenie (lb) Założenie (la) jest spełnio-

ne,gdyż dla zachodzi

Założenie (la) jest spełnione też dla wszystkich 

spełniających warunek B.8 lecz dowód jest tnudinejszy [3o].

Z uzyskanego wzoru 5.35 otrzymujemy układ równań różniczko- 

wych o postaci

Powyższy układ jest globalnie asymptotycznie stabilny

Funkcja Lapunowa ma postać

Warunek (5.17) jest spelniony, gdyż



Wprowadźmy teraz ciąg o postaci

Ponieważ w otrzymanym wzorze równość zachodzi tylko

dla to

z prawdopodobieństwem 1

Po zapisaniu powyższego ciągu w wersji rekurencyjnej.

otrzymujemy podobnie jak poprzednio,   że

gdzie

Dalsze rozumowanie wynika już bezpośrednio ze związków

(5.37) i(5.39). Otrzymujemy bowiem, że d!a dowolnego wektora

b zachodzi



Ponieważ G jest dodatnio określona (ma pełny rząd ) to

jedynym pierwiastkiem równania jest wektor

Z (5.40) wynika, że
C.n.d.

Przedstawiony tutaj dowód zbieżności algorytmu (5.27) jest 

prostszy niż dowód w źródłowej pracy [30]. W pracy tej 

rozważono algorytm o postaci

( algorytm ten jest równoważny algorytmowi

Następnie sprowadzono zmienną

i równania (5.41a) (5.41 b) przedstawiono w formie

Powyższy algorytm jest stowarzyszony z nieliniowym układem 

równań różniczkowych o postaci
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Układ ten jest określony na zbiorze

oraz jest stabilny w punkcie

W sumie na miejsce dwóch algorytmów (5.32)i (5.38 b) 

rozważono algorytm (5.42) o bardziej złożonej funkcji Q . 

Następnie w miejsce dwóch prostych układów o postaci (5.36) 

rozpatrzono trudniejszy do analizy układ (5.43). 

Obecnie uzasadnimy przestanki zbieżności używane

w rozdziale 4 do konstrukcji algorytmów. Zacytujemy przedtem 

jeszcze jedno twierdzenie Ljunga pochodzące z prac [30] ( [33].  

Twierdzenie 5.3 Rozważmy algorytm o ogólnej postaci (5.4)

(5.6) . Jeśli spełnione są założenia B 1, ... B.8 a ponadto

zbieżność według

oraz zmienna losowa ma macierz kowarjancji

ograniczoną od dolu przez dodatnio określoną macierz (A > B

oznacza, że dla wektorów a ponadto
 . *jest klasy c w pewnym otoczeniu b

ze względu na b oraz pochodne zbiegają jednostajnie przy

w  tym otoczeniu
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to jest określona przez B.6)

ma wszystkie wartości własne w lewej j półpłaszczyźnie.

oraz gdzie

Zatem f(b) spełnia rolę funkcji regresji, gdyż algorytm 

może zbiegać tylko do pierwiastków równania (5.44 a).

Jeśli istnieje taka funkcja V (b),że

i algorytm jest zbieżny, to z (5.44 b) wynika, że V(b) jest

w pewnym otoczeniu funkcją wypukłą. Z drugiej strony

jeśli V(b) jest wypukła, to jest ona funkcją Lapunowa dla 

układu (5.15),  gdyż

Spełniony jest więc warunek 2 z twierdzenia 5.2. Wówczas 

zbiór D 2   (5.18) składa  się tylko z punktu dla którego V(b)

osiąga minimum. Zatem funkcja (5.45) jest funkcją celu.

W naszych rozważaniach V(b) jest symetryczną formą 

kwadratową, funkcja ta jest wypukła wtedy i tylko wtedy gdy 

macierz współczynników przy członie kwadratowym jest dodatnio 

określona.



Zauważmy teraz,  że z równości (5.40) wynika wprost 

dowód (4.48 b) Równość (4.48 b) jest również prawdziwa 

gdyż



5.3. Dowody zbieżności zmodyfikowanych algorytmów

Obecnie przystąpimy do badania asymptotycznej zbieżności

wprowadzonych  modyfikacji algorytmów. We wszystkich przypad- 

kach będziemy rozważać obiekt postaci (4.72) dla którego

spełnione są założenia z przykładu 5.2. W trakcie rozważań podawa- 

ne będą tylko założenia dodatkowe.

TWIERDZENIE 5.5. Rozważamy obiekt (4.72) i algorytm największe- 

go spadku (4.55). Jeśli macierz

jest dodatnio określona to algorytm (4.72) jest zbieżny

z prawdopodobieństwem jeden (z.p.l) do wektora

zarówno dla współczynników deterministycznych spełniających

warunek A.4 jak i dla współczynników losowych (4.63).

DOWÓD. Algorytm (4.55) ma postać

Korzystając z (5.46) otrzymujemy

Przy ustalonym wektorze b zachodzi

Rozważany algorytm można przedstawić w postaci



l

Obecnie wykażemy, że

Korzystając z postaci funkcji otrzymujemy

gdzie

Ponieważ

Ponieważ to do otrzyma-

nia (5.49) wystarczy wykazać ograniczoność ciągu b k (5.47) 

z.p.l. W tym celu przedstawmy algorytm (5.47) w postaci

gdzie jest dane przez (4.61b)

Wobec zbieżności ciagu do dodatnio określonej macierzy

i zbieżności ciągu p k  do zera otrzymujemy, że dla



dużych k jeśli p k > 0  to

gdzie jest najmniejszą wartością własną

Zatem

Rozwiązując nierówność (ze względu na

otrzymujemy, że

Z drugiej strony

dla dużych k

Zatem ciąg jest ograniczony i (5.49) zachodzi.

Jeśli teraz ciąg p k (k= 1,2,...)     jest ciągiem deterministycz-

nym spełniającym A.4 to można zastosować wprost twierdzenie

5.1 dla algorytmu w postaci (5.48) .

Ponieważ

dodatnio określona

to spełnione są założenia Al, A2, A3. Również spełnione są



Zatem

założenia A.4, A.5   5.49 , A.6 oraz A.7

gdyż b k ( k= 1,2...)  jest ciągiem ograniczonym. Zbiór

Zatem

Obecnie rozważymy zagadnienie zbieżności algorytmu

(5.47) dla współczynników losowych (4.63).

Przedstawmy p k  w postaci

Wykażemy najpierw ograniczoność ciągu

Ciąg norm

dla dowolnego wektora

(k= 1,2,...)   jest ograniczony z.p.l gdyż

jest zbieżny z, p. 1. Z ograniczoności

wynika, że

ciąg R k (k= 1,2,...)

ciągu s k (k= 1.2,...) 

Z powyższej równości wynika, w sposób identyczny jak 

w pierwszej części dowodu, ograniczoność ciągu (5.47]



(ciąg s k  jest ograniczony z.p.l )

Otrzymujemy więc, że zmienna losowa

jest zbieżna do zera z.p.l 

zastosować twierdzenie 5.1

dla . Można więc

i ostatecznie otrzymujemy, że

C.n.d.

algorytm (5.47) przyjmuje wówczas formę

dla współczynników (5.50) .

Rozważane współczynniki przedstawmy teraz w  postaci
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Otrzymaliśmy więc algorytm o deterministycznym ciągu współczynni-

. Ponieważ ciąg

z.p.l to ciąg jest również ograniczony

jest ograniczony

Zi.p.l.

Ponadto

ków



Zbieżność dla współczynników losowych 5.50 można, w zasa-
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dzie, udowodnić wprost z twierdzenia 5.1 bez wprowadzania

gdyż założenie A.4 dopuszcza losowość

współczynników Jedynym ograniczeniem jest żądanie do-

datnoóci  p k .  Nie sposób wykluczyć, że dla każdego k istnieje

taka realizacja, że W dowodzie twierdzenia 5.5

uniknięto tego, gdyż jest deterministycznym

ciągiem dodatnich współczynników.

Analogicznie wygląda, też dowód zbieżności algorytmu

Newtona-Raphsona (4.65). Różnica polega na przyjęciu w

miejsce funkcji

a w miejsce funkcji

gdzie R jest dodatnio określoną macierzą.

Obecnie zbadamy zbieżność przyspieszonej metody

I rzędu (4.30) dla losowych współczynników (4.3ó)

Przypomnijmy, że algorytm ma postać

Gdzie

jest znanym wektorem

jest znaną symetryczną półujemnie określoną macierzą.
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Podobnie jak w dowodzie poprzedniego  twierdzenia sprowadzimy 

algorytm (5.52) do postaci z deterministycznym współczynnikiem

gdzie

Metoda badania zbieżności algorytmu 5.53 polega na
i

vykazaniu, że

gdyż wówczas

i algorytm (5.53) Jest stowarzyszony z układem

Stosowanie twierdzenia 5.2, napotyka jednak na duże

trudności, gdyż ma na tyle złożoną postać,

że trudno jest sprawdzić jej ciągłość w sensie Lipshitza oraz-

wykazać, że ciąg b k  (k=1,2,...)  (5.53a) nie jest rozbieżny
 '  do nieskończoności. Dlatego udowodnimy zbieżność przy nieco

mocniejszych założeniach.



i.i4

r

J

i
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TWIERDZENIE 5.6.  Rozważmy algorytm 5.53 oraz załóżmy

dodatkowo, że

1) istnieje stała C taka, że diet

wszystkich k i wszystkich realizacji

jest macierzą dodatnio określoną

wówczas

>

DOWÓD. Wykażemy najpierw własność  (5.24)

Z założenia 1 oraz stabilności macierzy otrzymujemy

jednostajną ograniczoność ciągów

Ponieważ

To z założenia 1 otrzymujemy również jednostajną ograniczoność



- 97 -

ciągu a tym samym też ciągu

Równość (5.54) zachodzi, gdyż

dla dowolnej zmiennej
losowej X

oraz

Obecnie skorzystamy z twierdzenia 5.3 . Z przyjętego 

założenia 1 wynika wprost B.9. Założenie B.10 jest również

spełnione, gdyż Q 1  (5.53b) jest funkcją wymierną

a zmienność w czasie pochodnych jest związana wyłącznie

z ak ( przy ustalonych . Pozostałe założenia

oprócz z  twierdzenla 5.2 zostały sprawdzone w przy-

kładzie 5.2. Z założenia 2 wynika, że układ (5.55) jest 

globalnie asymptotycznie stabilny w punkcie

zatem

lub

Na zakończenie naświetlimy pewne aspekty  

losowych współczynników w algorytmach aproksymacji
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stochastycznej. Rozpatrywaliśmy dotąd współczynniki

o postaci

gdzie jest ograniczonym ciągiem

zmiennych losowych a a k  (k= 1,2 ,...) jest ciągiem

deterministycznym. Ciąg (5.56\ zachowuje się asymptotycznie

tak jak ciąg gdyż

, gdzie

oraz jeśli

Dzięki powyższej własności wprowadzenie współczynnika 5.56 

nie zmieniło asymptotycznej zbieżności algorytmu w porównaniu

ze współczynnikami Obecnie wykażemy na

przykładzie, że jeśli ciąg zmiennych losowych spełnia warunek 

B.6 lecz nie spełnia (5.58) to algorytm może zbiegać do

innego punktu niż dla deterministycznego ciągu współczynników 

harmonicznych.

Przykład 5.3. Rozpatrzmy algorytm postaci (3.11) .
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dla którego spełnione są założenia

a ponadto

oraz macierz jest dodatnio 
określona

Wówczas algorytm (5.58. a) jest zbieżny do

W rozdziale 3 rozpatrywaliśmy zbieżność dla współczynników

o postaci

Rozważmy teraz inną modyfikację

Dla powyższego współczynnika warunek B.8 jest spełniony.

Algorytm (5.59) przyjmuje postać

Jeśli rozpatrzyć (5.60) jako algorytm o deterministycznym

współczynniku to otrzymamy zbieżność do
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Ponieważ

to dla dużych k

Na ogół , gdyż otrzymaliśmy inne równanie

regresji.

Własność (5.57) i (5.58) posiada również ciąg macierzy 

w rekurencyjnym algorytmie najmniejszej sumy kwadratów 

(5.27 b)

gdzie

Niech

Mówimy więc, że  ciąg macierzy P k (k= 1,2,...)  zachowuje

się asymptotycznie tak jak ciąg współczynników harmoni cz-

nych
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6. PRZYKŁADY NUMERYCZNE

Algorytm aproksymacji stochastycznej zastosowano

do identyfikacji modelu statycznego

na podstawie pomiarów

Zmienna losowa u przyjmuje wartości ze zbioru {1,2,3,-1,-2} 

z równym prawdopodobieństwem. Zakłócenie  e (niezależne 

od u) ma rozkład jednostajny na odcinku <-4,4> Przyjęto,

że

oraz

dla współczynników

Za punkt startowy przyjęto

na rys. 6.1.

Krzywa nr 1

algorytmu (3.11) .



dla współczynników

- 102 -

Krzywa nr 2, przedstawia algorytm (3.21 )

Krzywa nr 3,

dla współczynników

Na rys. 6.2 przedstawiono przebieg algorytmu (3.11)

dla współczynników wprowadzonych przez Rajbmana, [40],  

o postaci

gdzie jest stałą zależną od wielkości zakłóceń.
Przyjęto kolejno.

przedstawia przebieg algorytmu
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Krzywa nr 1

I rzędu (4.30) , (4.82) .

przedstawia przebieg algorytmu

,oraz Wyniki przedstawione są

na rys. 6.3.

Zmienne w(k) i e(k) mają rozkład równomierny, oraz

gdzie

Następnie zastosowano badane algorytmy do identyfikacji
obiektu dynamicznego [43],  [46], o postaci

oraz powtórzono obliczenia dla algorytmu (3.11) ze 
współczynnikami (3.14) (krzywa nr 3 z rys.6. 1 ) .
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dla współczynników harmonicznych

oraz

Krzywa nr 2 przedstawia przebieg

algorytmu I I rzędu (4.30), (4.51b), (4.82).

dla macierzy początkowej oraz

W początkowych iteracjach obliczano jedynie macierz

Krzywa nr 3 przedstawia przebieg asympto-

tycznie obciążonego algorytmu I I rzędu (4.51a),  (4.51 b)

W początkowych iteracjach obliczano jedynie macierz

 P k  bez obliczania b k .

bez obliczania
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Krzywa nr 4 przedstawia przebieg  przyspieszonego

algorytmu I rzędu (4.30) , (4.82)

ze współczynnikami

oraz

Krzywa nr 5 przedstawia przebieg algorytmu

największego spadku

ze współczynnikiem
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oraz

Krzywa nr 6 przedstawia przebieg

algorytmu Newtona - Raphsona

gdzie

W początkowych iteracjach stosowano algorytm

najszybszego spadku (krzywa nr 5) .

W następnych dwóch przykładach zastosowano rozważane

algorytmy do identyfikacji parametrów obiektu 45. o postaci
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Przyjęto Zmienne mają

rozkład normalny.

Na rys- 6.4 przedstawiono przebieg identyfikacji dla

wektora

a na rys. 6.5 dla wektora

Krzywa nr 1 przedstawia przebieg algorytmu I

rzędu (4.30) (4.77)

dla współczynników

oraz

Krzywa nr 2 przedstawia przebieg algorytmu

I I rzędu (4.30) (4.51 b) , (4.77)
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dla macierzy początkowej

W początkowych iteracjach obliczono jedynie macierz

bez obliczania

Krzywa nr 3 przedstawia przebieg asymptotycznie

obciążonego algorytmu I I rzędu (4.51a), (4.51 b)

W początkowych iteracjach obliczano jedynie

macierz bez obliczania b k .

Krzywa nr 4 przedstawia przebieg

przyspieszonego algorytmu I rzędu (4.30) , (4 .77).

dla współczynników (4.36)
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Krzywa nr 5 przedstawia przebieg

algorytmu najszybszego spadku (4.61),  (4.77)

ze współczynnikiem p k (4.63)

oraz

Krzywa nr 6 przedstawia przebieg algo-

rytmu Newtona. - Raphsona (4.65) , (4.77) .

gdzie

W początkowych N O - 1 iteracjach stosowano algorytm 

najszybszego spadku (krzywa nr 5).
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We wszystkich przypadkach algorytmu I rzędu stosowano 

dodatkowo algorytm Kestena (3.13)

Omówienie wyników rozpoczniemy od przypadku identyfi- 

kacji obiektu statycznego (rys.6.1 i 6.2).

Jak stwierdzono w rozdziale 3 efektywność algorytmu I

rzędu ze współczynnikami

zależy od wariancji zmiennej losowej . W rozwa-

żanym przykładzie zmienia wartości od 4 do

737O. Dlatego też uzyskano dużą przewagę algorytmu

przyśpieszonego nad podstawowym

też , że przyjęcie we współczynnikach harmonicznych

nie jest przypadkowe i ma związek z wielkością

Wielkość nie może być znacznie mniejsza od s , gdyż

wówczas w początkowych iteracjach współczynnik p k  byłby 

zbyt duży. W rozważanym przykładzie ustalono eksperymental-

nie najmniejsza dopuszczalną wartość .Dalsze zmniej-

Zaznaczmy
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szanie doprowadzało do rozbieżności w początkowych

Na rys. 6.1 widać również, że stosowanie normalizacji

kierunku jest mniej efektywne niż stosowanie

przyspieszonego algorytmu I rzędu.

Na rys. 6.2 dokonano porównania z algorytmem wprowa- 

dzonym przez Rajbmana, który polega na przyjęciu współczyn- 

ników

gdzie jest ustalone

Przyjęcie małego doprowadza do zbyt losowych wyników

, dalsze zwiększanie łagodzi zjawisko losowości

lecz powoduje jednak zbytnie skrócenie kroku w początkowych 

iteracjach.

Na dalszych rysunkach (6.3, 6.4, 6.5) przedstawiono wyniki 

identyfikacji obiektów dynamicznych, które różnią się złożonością 

wyrażenia 

We wszystkich trzech przypadkach największą efektywnością 

w początkowych iteracjach wyróżnia się algorytm najszybszego

spadku . Algorytm ten wyznacza punkt startowy

dla algorytmu Newtona-Raphsona który  daje
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jest mniej złożone (rys. 6.3) . W przypadku większej złożo- 

ności tego wyrażenia nieco lepiej zachowywał się przyspieszo- 

ny algorytm I rzędu ( rys. 6.4 i 6.5).
 

Również zyskał potwierdzenie fakt, że różnica w efektywności 

pomiędzy przyspieszonym algorytmem I rzędu o współczynnikach

a algorytmem I rzędu ze współczynnikami harmonicznymi

jest tym większa im większa jest wariancja zmiennej

Zmienność okazała się większa w przypadku przedstawionym

na rys. 6.3 niż w przedstawionych na rys. 6.4 i 6.5  .

W tych dwóch ostatnich algorytm ze współczynnikami harmo- 

nicznymi zachowuje się dla większej  liczby iteracji podobnie 

jak algorytm  przyspieszony. Większe różnice występują tylko 

w początkowych iteracjach.

dodatkową poprawę efektywności dla dużej liczby iteracji.

Poprawa ta okazała się jednak niewielka.

Następnymi, ze względu na efektywność, okazały się:

algorytm I I rzędu Saridisa i Steina oraz

przyspieszony algorytm I rzędu Algorytm

n rzędu wykazał nieco większą efektywność w przypadku

gdy wyrażenie



We wszystkich przykładach widać również małą efektywność 

przy dużej i średniej liczbie iteracji asymptotycznie obciążonego

algorytmu I I rzędu W początkowych iteracjach

algorytm ten pomimo wad asymptotycznych wyróżnia się dobrą 

efektywnością. Nie mniej jednak stosując bezpośrednio wzory 

(4.51a) i (4.51 b) można mieć do czynienia z rozbieżnością

w kilku początkowych iteracjach. Miało to miejsce dla przykładu 

przedstawionego na rys. 6.5 . Dlatego bezpieczniej jest w kil

ku początkowych iteracjach obliczać jedynie P k   (4.51 b)

a dopiero później dołączyć obliczanie (4.51 a).

Na  zakończenie kilka uwag o stosowaniu współczynnika

Przy dokonywaniu obliczeń bez tego współczynni-

ka dla przykładów przedstawionych na rys. 6.3 i  6.4 uzyskano

nieco lepsze wyniki niż z W przypadku przedstawionym na

rys. 6.5 uzyskano jednak bez rozbieżność w początkowych

iteracjach. Stosowanie zmniejsza w zasadzie efektywność

lecz w większym stopniu zabezpiecza przed rozbieżnością 

w  początkowych iteracjach. 



7. ZAKOŃCZENIE 

W rozprawie rozpatrzono zagadnienie poprawy efektywności 

algorytmów aproksymacji stochastycznej. Większość prac z tej 

dziedziny dotyczy zbieżności asymptotycznej i uznać należy,że 

asymptotyczne własności są dobrze zbadane. Nie mniej ważnym 

zagadnieniem jest badanie zachowania się algorytmów dla skoń- 

czonej małej liczby iteracji. Z doświadczeń numerycznych wy- 

nika bowiem, że algorytmy aproksymacji stochastycznej mogą 

mieć bardzo niekorzystne przebiegi w początkowych iteracjach.

Badanie teoretyczne nieasymptotycznych własności algo

rytmów jest trudne i nie było szerzej omawiane w literaturze. 

Jedyny w zasadzie przykład oszacowania nieasymptotycznego 

dla prostego jednowymiarowego przypadku uzyskał Dvoretzky [9].

Wobec dużych trudności z uzyskaniem' wyników teoretycznych 

przeprowadzone w rozprawie rozważania mają często intuicyj- 

ny charakter.  Posłużono się analogiami z algorytmami progra- 

mowania deterministycznego.

Rozważania ograniczono do algorytmów aproksymacji sto- 

chastycznej występujących przy identyfikacji obiektów dynamicz- 

nych na bieżąco.

Główny nacisk położono na przypadek, gdy algorytm 

najmnieiszej sumy kwadratów nie jest asymptotycznie zbieżny 

do rzeczywistych parametrów obiektu. Punktem wyjścia był 

algorytm Saridisa i Steina [43] .



W rozprawie wprowadzono 3 modyfikacje algorytmów:

1) Przyspieszony algorytm I  rzędu będący algorytmem typu

Robbinsa-Monro [42] ze specjalnie określonymi współ- 

czynnikami  zapewniającymi pewną minimalizację na kie- 

runku poprawy. AIgoyttm ten jest stochastycznym odpo- 

wiednikiem deterministycznego algorytmu Kaczmarza [17] .

2) Stochastyczny odpowiednik algorytmu największego 

spadku będący algorytmem typu Kiefera-Wolfowitza |20]. 

Również w tym przypadku stosowano współczynnik kro- 

ku powodujący minimalizację na kierunku poprawy.

3) Stochastyczny odpowiednik algorytmu Newtona-Raphsona 

polegający na mnożeniu estymatora gradientu przez ma- 

 cierz będącą estymatorem odwrotności hesjanu funkcji

celu.

Następnie wykazano, że zmodyfikowane algorytmy są 

zbieżne z prawdopodobieństwem jeden do prawdziwych para- 

metrów obiektu.



jest dość uwypuklony w pracach Ljunga a w innych pracach 

rozważa się tylko algorytmy bez określenia funkcji celu.

- Stwierdzono, że rekurencyjny algorytm najniejszej sumy 

kwadratów może być rozbieżny w początkowych iteracjach

( dla algorytmów I rzędu  jest to fakt na ogół znany. Bezpiecz- 

niej jest więc dokonywać oceny parametrów po zebraniu pewnej

małej liczby pomiarów i obliczeniu 

- Wykazano celowość stosowania współczynnika 

- W podrozdziale 5.2 wykazano prostszy niż w pracy

źródłowej [30]   dowód zbieżności algorytmu najmniejszej

sumy kwadratów.
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gdzie

DODATEK B - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Programy przeznaczone do generacji wyjść obiektu 

dynamicznego (GENDAN) i testowania algorytmów aproksymacji 

stochastycznej [TEST] zrealizowano w języku FORTRAN IV 

na maszynie cyfrowej ODRA 1305. Tabulogramy programów za- 

mieszczono w Dodatku B. 

Program GENDAN służy do generacji wyjść obiektu 

dynamicznego o postaci

w(k) i e(k) są niezależnymi zakłóceniami o własnościach

Do generacji zakłóceń użyto multiplikatywnego generatora 

liczb losowych FPMCRV (-Q) pochodzącego z Biblioteki 

Podprogramów ODRA 1305. Przewidziano, że zakłócenia mogą 

mieć rozkład równomierny lub normalny.



Dane dla programu GENDAN mają następującą postać
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gdzie: - rząd obiektu (założono

- wektor parametrów obiektu

- wektor parametrów przy zakłóceniach w k 

- liczba inicjująca procedurę FPMCRV (Q)

t - liczba określająca rozkład zakłócenia w k 

- rozkład normalny

- rozkład równomierny

w 1  — wariancja zakłóceń

i 2 - liczba określająca rozkład zakłóceń e k  

analogicznie jak i 1 

w 2  - wariancja zakłóceń e k 
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W jednym przebiegu można dokcnać obliczeń dla dowolnej 

liczby algorytmów wstawiając po danych początkowych i przed 

kartą końcową dowolną liczbę zestawów danych dla ustalonych 

algorytmów.

Dane początkowe mają następującą postać

Po wykonaniu programu utrzymujemy tablicę Y (10 005)

której elementami . są kolejne wyjścia obiektu y(k) (k=l,2,...)

Tablica ta jest wyprowadzana na taśmę magnetyczną z której 

korzysta program. TEST 

Pozostałe dane dla programu TEST mają następującą

ogólną postać

gdzie N - rząd obiektu

N1 - liczba iteracji

- startowe przybliżenie wektora parametrów

- wektor parametrów obiektu
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Zestawy danych dla ustalonych algorytmów mają ogólną

postać

Wartość i 1  identyfikuje algorytm. W zależności od algorytmu 

w skład zestawu wchodzą tylko pewne karty z powyżej 

wymienionych wg następującego schematu:

Algorytm I rzędu (4.12)

oraz karty nr 2 i 3

Algorytm II rzędu (4.51}

oraz karta nr 4

Algorytm I rzędu Saridisa i Steina, (4.30)

oraz karty nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
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Algorytm II rzędu Saridisa i Steina (4.30)(4.51)

oraz karty nr 4, 5, 6,7 , 8, 9

Algorytm najszybszego spadku. (4.61)

oraz karty nr 2,3, 5, 6 , 7, 8 , 9

Algorytm Newtona-Raphsona (4.65)

oraz karty nr 2,3,5,6, 7, 8 , 9, 10

Poszczególne karty przedstawiają następujące wielkości

rodzaj współczynnika

Jeśli

Jeśli współczynnik przyspieszonej

metody

-jest równe liczbie dla algorytmów II rzędu

- liczba dotycząca współczynnika

Jeśli

Jeśli

to

to

d - wektor współczynników przy zakłóceniu

w 1 -   wariancja zakłóceń

w 2 - wariancja zakłóceń

- o jest równe liczbie dla aIgorytmu Newtona-Raphsona

Kartą końcową jest karta pusta.

W czasie wykonywania programu dla każdego algorytmu 

wydrukowane zostanie 200 wierszy dotyczących pierwszych



- 143 -

200 iteracji, oraz po 5 wierszy z każdych następnych 100.

W jednym wierszu występują następujące wielości

gdzie: numer iteracji

liczba wynikająca ze stosowania algorytmu

Kestena

wielkość występująca we współczynniku

przyspieszonej metody

wartość estymatora w k-tej iteracji.


