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АННОТАЦИЯ 

Научались возможности использования метода фильтров Калмана для раннего 
обнаружения отклонения показаний датчиков или преобразователей от истинного 
значения. Показаны различные модели использования метода фильтров Калмана в 
данной области с указанием возможных направлений их дальнейшего развития с ис
пользованием расчетов, основанных на реальных данных АЭС. 

A. Réoz: Filtering technique for detection and Identification of measurement failures in nuclear power 
plants KFKI 1989 66/G 
ABSTRACT 

The applicability of Kaiman filtering technique for prompt detection of abrupt failures In 
measurement systems at NPP has been studied. 

After a short discussion of filtering methods, several alternatives of failure Identification methods 
hav been examined Based on numerical feste a model syatam is fluggested. 
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Mottó: A dolgozatok, ha a témát, nem is, 
az olvasót bizonyosan kimerítik. 

B E V E Z E T É S 

Erőművek biztonságos üzemeltetésének egyik alapvető feltétele, hogy megbízható in
formációkkal rendelkezzünk mindazon mennyiségekről, melyekkel a rendszer működése nyo
mon követhető, ellenőrizhető, szabályozható. Ilyen mennyiségeket különféle érzékelők (pl. 
nyomásmérő, termométer,...) segítségével mérhetünk meg. Ezen mennyiségeket a további
akban állapotváltozóknak fogjuk nevezni.1 

Nagyon sok olyan mennyiség van azonban, melyek gyakorlatilag nem mérhetőek. Gon
doljunk pi. atomerőművek esetében az aktív zóna egy tetszőlegesen kiválasztott pontjában 
n neutronfluxusra. A mennyiség elvileg mérhető, csak a körülmények olyanok, hogy a mé
rés nem kivitelezhető. Ilyenkor nincs más lehetőség, meg kell elégednünk azon mennyiségek 
ismeretével, melyek technikai szempontból „hozzáférhetőek". Ezen gyakorlatilag megmért 
mennyiségeket nevezzük mérési jeleknek.2 Ezen mérési jelek ismeretében próbálunk követ
keztetéseket levonni az állapotváltozók értékeire. Élihez ismernünk kell az állapotváltozók 
és a mérési jelek kapcsolatát leíró összefüggéseket. 

Egyszerű esetben előfordulhat, hogy a mérési jelek ugyanazon mennyiségek, mint az 
állapotváltozók. Ez akkor történhet meg, ha olyanok a körülmények, hogy minden szüksé
ges mérés gyakorlatilag is kivitelezhető. De még ebben az esetben sem állíthatjuk, hogy a 
mért jelek számszerűen is megegyeznek az állapotváltozók megfelelő értékeivel. Ennek oka 
a mérési folyamat során a jelre rakódó zaj, torzítás, hiba... 

Általában pedig, mint, azt, már említrttük, nem is minden állapotváltozó mérhető. 
Ezért általában az állapotváltozók halmaza nem egyezik meg a mérési jelek halmazával. 

Arra jutottunk, hogy objektív okok miatt nem ismerhető meg a rendszert leíró ál
lapotváltozók összessége, ráadásul a mérési folyamat során kapott mérési jel is torzított 
általában. 

Az viszont bármilyen szabályozórendszernél alapvető, hogy biztosak lehessünk abban, 
hogy a mérési eredményeink (figyelembe véve a zajt is), megbízhatóak, Egy esetlegesen 
előforduló meghibásodást pedig észlelni tudjunk, azaz ne fogadjuk el a hibás értéket is 
igaznak. Dolgozatunk célja egy olyan módszer bemutatása, amely alkalmas mérési ered
mények megbízhatóságának ellenőrzésérc, vagyis arra, bogy mérőberendezésben előforduló 
különféle típusú hibákat felismerjen. Ki fogunk térni arra is hogy meghibásodott beren
dezés esetén, h a a meghibásodást már észleltük, elvégezhető-e, és ha igen, hogyan, olyan 
korrekció, amely révén a további mérés során a meghibásodott műszert használva, ismét 

Az 1. Fejezetben ezt a fogalmat pontosan fogjuk definiál. 
Pontos definícióját lásd я 2. Fejezetben. 
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megbízható adatokhoz jutunk, ami által (átmenetileg) elkerülhetővé válik a hibás egység 
cseréje. 

A dolgozat 1. Fcjezetél>en azokat az általános ismereteket foglaljuk össze, melyek 
egy rendszer leírásához szükségesek, valamint felelevenítjük a sztochasztikus folyamatokkal 
kapcsolatos ismereteinket. 

A 2. Fejezetben a Kálmán szűrőt tárgyaljnk. Mivel tudtunkkal magyar nyelven még 
alig jelent meg munka, mely részletesen foglalkozott volna a témával, igyekeztünk alapfo
galmaktól eljutni a szűrő algoritmusáig, lehetőleg egyetlen kérdést sem hagyva megválszo-
Iatlanul. 

A 3. Fejezetben adjuk meg a térfogatkompenzátor fizikai modelljét, tárgyaljuk műkö
désének általános vonásait. 

A 4. Fejezetben megismerkedünk a dinamikai rendszerek megfigyelhetőségének és sza-
bályozhatóságának fogalmaival. Felsoroljuk azokat a tételeket, amelyek megszabják a meg
figyelhetőségét, és a szabályozlmtóságot. Eredményeinket a térfogatkompenzátoron szem
léltetjük. 

A 5. Fejezetben a Kálmán szűrő egyes speciális tulajdonságait vizsgáljuk meg részle
teiben, építve a 2. Fejezetben elmondott ait.a/;írios tulajdonságokra. A 3. Fejezetben leírt 
térfogatkompenzátoron gyakorlatban is bemutatjuk a szűrő működését, és megvizsgáljuk, 
melyek azok a mennyiségek, melyek leginkább befolyásolják hatásfokát. Kitérünk a nem-
megrigyelhetö dinanűkai rendszerek szűrésének problémájára is. 

A 6. Fejezetben az előző fejezet, eredményeire építve vizsgáljuk a mérőberendezések 
meghibásodásának felismerésének különféle lehetőségeit. Látni fogjuk, hogy a legegysze
rűbb esettől, (ami egy puszta riasztás, jelezvén, hogy valami rosszul működik) hogyan 
juthatunk el odáig, hogy behatárolva a hibát, megbecsülve annak jellemző paramétereit 
(ehhez eleve feltesszük, hogy csak bizonyos fajta hibák, pl. ugrás, lépcsős eltérés... fordul
hatnak elő), hogyan kell a további méréskiértékelés során eljárni, hogy még használható 
adatokhoz jussunk a meghibásodott berendezésünkkel. 

Az 6. Fejezet következtetéseit a 7. Fejezet numerikus kísérleteivel támasztjuk alá. 
Modellként a 3. Fejezetben leirt télfogatkompenzátort használjuk. 

A 8. Fejezetben javaslatot, teszünk egy incgvalóssitható hibafclismerő rendszerre. 
Az dolgozat utolsó részében még egyszer megismételjük a legfontosabb gondolatokat. 

Külön súlyt fektetni к a nyitva maradt kérdésekre, valamint lehetséges további kutatási 
irány felvázolására. 

Mivel magyar nyelven sajnálatosan kevés a témával foglalkozó publikáció, ezért egy, a 
munkánk végén található viszonylag bő irodalomjegyzékkel kívánjuk segíteni azokat, akik 
a kérdéssel részletesebben is meg szeretnének ismerkedni. (A fentiek következtében ez a 
jegyzék sem elsősorban magyar nyelvű munkákat tartalmaz.) 

Külön szólnunk kell a kapott eredmények szemléltetésére használt módszerről. Nagy 
segítségünkre volt, hogy az osztályon a. tavalyi év folyamán kidolgozásra került, egy űn. 
FV1EW programcsomag, melynek segítségévei több (legfeljebb hat) idősor együttes meg
jelenítésére van lehetőség [22]. Szinte valamennyi ábránk ennek az eszköznek a felhaszná
lásával készült. 

A szerző szeretne köszönetet mondani Lux Ivánnak, hogy a dolgozat megírását végig 
figyelemmel kísérte, elkészültét hasznos megjegyzésekkel, tanácsaival segítette. 
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Szeretnék köszönetet mondani Kiss Sándornak, hogy az FVIEW programcsomagot a 
rendelkezésemre bocsátotta, amely nagyban megkönnyítette az eredmények szemléltetését. 

1. ALAPFOGALMAK 

Ebben a részben összefoglaljuk azokat a legszükségesebb fogalmakat, amelyeket a ké
sőbbi fejezetekben használni fogunk. Erre elsősorban az egységes szóhasználat kedvéért 
van szükség. (Sok esetben keveredik pl. a kovariancia- ill. korrelációs függvény elnevezése, 
ami egy munkán belül természetesen következetes, zavart nem okoz, de különböző szerzők 
műveinek összehasonlítását esetleg feleslegesen nehezíti.) 

Törekszünk arra, hogy lehetőleg minden fogalmat, legalább olyan mélységig, amennyi
re dolgozatunkban az szükséges, tisztázzunk. Lesznek olyan fogalmak is, amelyeket a követ
kező fejezetek során vezetünk be (bízván abban, hogy munkánk kellőképpen didaktikus), 
ezekről itt persze nem ejtünk szót, hiszen akkor az egész dolgozat egyetlen egy fejezetből 
is állhatna. De pl. a Gauss-eloszlás, mely gyakran elő fog kerülni a későbbiekben, nem 
eredménye a munkánknak, hanem alapeszköze, ezért jobb, ha minél előbb megismerjük. 
És még számos ilyen példa van, éppen ezeket, gyűjtöttük össze ebben a fejezetben. 

A rendszer leírása, az állapottér 

Feltesszük, hogy egy adott fizikai rendszert véges számú (legyen N) mennyiséggel le 
tudunk írni, ami annyit jelent, hogy ha ismert ezen mennyiségek egy adott t0 időpont
beli értéke, tetszőleges t > t0 időpontbeli értéküket egyértelműen meg tudjuk határozni, 
feltéve, hogy ismert a rendszerre ható gerjesztés ['<>?*] időtartományban, valamint ezen 
mennyiségek időbeli fejlődését megadó szabály. Válasszuk ki ezen mennyiségek egy olyan 
minimális számát (legyen N), amellyel a fenti leírás még mindig megtehető (azaz a redun
dáns információkat hordozó mennyiségeket ne vegyük figyelembe). Az így előálló minimá
lis, véges számú (N) mennyiséget nevezzük állapotváltozóknak, és Xj, i = 1 ...N jelöljük 
őket. Célszerű ezeket vektorként, elrendezni. Az így képezett jV-dimenziós mennyiség az 
ún. álhpotvektor, aminek komponensei tehát az állapotváltozók. Ha tekintetbe vesszük az 
állapotváltozók időfüggését, írhatjuk: 

*f (...) 
xs{t)J 

Xi(t) teli át az x(<) állapot vektor г'-clík komponense, azaz az /' állapováltozó. 
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Ha a gerjesztést az u(t) N dimenziós vektor reprezentálja, akkor az „időbeli fejlődést 
megadó szabály" az alábbi alakú lesz: 

x(t) = К {x(t„),u(r) ; г € [<.,*!} (1.2) 

Néhány szót arról, van-e értelme egy ilyen leírásról beszélni. Megvalósítható-e egyál
talán? 
Ha nincs gerjesztés, és x(<) időfüggetlen, azaz rendszerünk sztatikus egyensúlyi Állapot
ban van, akkor a termodinamika idevágó tanítása [18,19,20] alapján mindig léteznek ezen 
mennyiségek, az ún. extenzív állapohatározók.3 Majd kimutatja, hogy ezek közül N-I 
mindig kicserélhető a hozzájuk rendelhető ún. kanonikusán konjugált entrópikus, vagy 
energikus intenzivekkel. 

Ha van gerjesztésbe nincs időfüggés, akkor azt mondjuk, hogy rendszerünk dinamikai 
egyensúlyban van. Altalános esetben (termodinamikai szempontból) nem-egyensúlyi rend
szerrel van -tolgunk. Abban már erősen megoszlanak a vélemények, hogy ilyen általános 
esetben a sztatikus egyensúlyi rendszer leírására használt változók leírhatják-e a rend
szer dinamikai viselkedését is, abban azonban mindenképpen egyetértés uralkodik, hogy 
mindenképpen elegendő véges számú változó figyelembe vétele. Ennyi nekünk elég is. 

Mélyebben ebbe a kérdésbe nem kívánunk belemenni, de az érdeklődő olvasó figyel
mébe ajánljuk az Irodalomjegyzékben található munkákat (lásd a már idézett műveket). 
Eljutottunk odáig, hogy megadtuk a rendszert leíró (1.1) állapotvektort, és ismerjük az 
állapotvektor (a rendszer) időbeli fejlődését előíró (1.2) szabályt. Az ilyen rendszereket de
terminisztikus, dinamikai rendszereknek is nevezik. A dinamikai jelző utal tsz időfüggésre, 
a determinisztikus pedig arra, hogy elvileg x(t0) ismerete az (1.2) szabályon keresztül, 
adott u(r) gerjesztés mellett egyértelműen megszabja x(í) viselkedését egy későbbi t > t0 

időpontban [14]. 
A dolgozatban előforduló dinamikai rendszerek azonban, eltérően a determinisztikus 

rendszerektől, ún. sztochasztikus (dinamikai)4 rendszerek. 

Valószínűségi változók, sztochasztikus folyamatok 

Idézzünk fel néhány, a valószínűségszámításban használt fogalmat. Kiindulásként fel
tesszük, hogy létezik az elemi események által meghatározott A alaptér, valamint ezen 
az Л alaptéren értelmezett ( valószínűségi változók is léteznek [15,17]. Mint ismeretes, 
megkülönböztethetünk diszkrét és folytonos valószínűségi változókat. 

Gyakran lesz szükségünk a r, valószínűségi változó várhatóértékére, melyet az alábbi 
módon határozunk meg: 

Pontosabban a termosztatika (modern tárgyalása) ezek meglétéből indul ki. 
Attól, hogy egy rendszer nem determinisztikus, még nem szükségszerűen sztochasztikus. Ezt ennek 

a fejezetnek a második felében fogjuk látni. 
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в 

diszkrét esetben: 
M{c} = J > P i (1.3) 

i 

ahol 
M{-} a várhatóértékképzést jelenti 
«i a { valószínűségi változó lehetséges értéke (diszkrét) 
Pi annak valószínűsége, hogy £ értéke Zi, azaz p, — P(£ — Zj). 

folytonos 'isetben 
oo 

Л<{<} s f */<(*)* (1.4) 
—oo 

ahol 
z a ^ (valós értékkészletű) valószínűségi változó lehetséges értéke (íolytonos) 
/((z) а С valószínűségi változó sűrűségfügvényének értéke a z helyen. Feltesszük, hogy 
/( létezik. 
Az Д valószínüségsürűség- fügvényt az F^ valószínűségeloszlás-függvényből is előállít

hatjuk 

módon (amennyiben a fenti derivált létezik), ahol 

F<(x) = P « < г) (1.6) 

A fenti definíciók természetesen csak emlékeztetőül szolgálnak. Nem kívánunk a való
színűségszámítás megalapozásának mélységeibe belemenni, helyette ajánljuk az érdeklődő 
olvasó figyelmébe az Irodalomjegyzék ide vonatkozó [17,19] műveit. 

Legyen ugyanazon A alaptéren több (n) valószínűségi változó is értelmezve. Legyen 
mindegyik valós értékkészletű, folytonos valószínűségi változó. A továbbiakban ezen való
színűség: változók összességét, mint n-dimenziós valószínűségi vektorváltozó* tekintjük. 

^ . \ (1.7) 

A £ valószínűségi vektorváltozó értelmezési tartománya az H n tér, melynek egy pontja 
1 € lRn. A továbbiakban a göiög betűvel jelölt vektormennyiségek jelölésére az ajáhúzást 
alkalmazzuk, a latin betűkkel jelölt vektormennyiségek esetében pedig kövér betűket 
használunk. Ennek pusztán technikai okai vannak, nevezetesen nem áll rendelkezésünkre a 
görög betűk „kövér" alakja. 

Felírjuk az (1.4)-(1.6) alakok megfelelőit valószínűségi vektorváltozó esetében: 



Az n-dimenziós, folytonos értékkészletű valószínűségi vektorváltozó várhatóértéke 

M{£} = J*hS*)d* (1.8) 

ahol /^(s) az ún. együttes sűrűségfüggvény, melyet, hasonlóan (1.5)-höz 

. . . УУ<(«) a-nw 

módon lehet az Ff(z) ún. együttes eloszlásfüggvényből előállítani, mely utóbbit (1.6)-hoz 
hasonló módon definiálunk: 

F £(») = P(Ci < *i,(2 < *2 • • • G. < *.) (1.10) 

Az irodalomban elterjedt az együttes eloszlás- ill. sűrűségfüggvényekre a következő 
jelölés is: 

/<(z) = fox2 <n(2i ,z2-zn) ( l . i la) 
F<(z) = F a < 2 . . .<„(*, , г 2 • • • zn) (1.115) 

Bizonyítás5 [12] nélkül idézünk egy, a várhatóértékekkel kapcsolatos fontos tételt: 

1.1 Tétel: 
Legyen <f>(Q а £ valószínűségi változón értelmezett összetett függvény, akkor 

q.e.d. 

Alkalmazzuk a fenti tételt a kővetkező esetre. Legyen £ valószínűségi vektoi változó, 
tetszőleges két komponense pedig legyen £* és £/. Tegyük fel, hogy 

лц = М{Ь) (1.13) 

az ún. m várhatóértek-vektor t'-dik eleme. Legyen az (1.12) alatti ф{) függvény a követ
kező: 

ФкАО = (С* - ™*)(C» - mi) 
5 A bizonyítást nem részletezzük, esek utalunk rá, hogy а ф függvény hatványsorba fcjló«ére vezefhrlő 

vissza, valamint a £ valószínűségi változó magasabb rendű ún. momentumainak letezésrrc. 



í 

Alkalmazva erre a függvényre az 1. Tételt, kapjuk: 

Kkl ж М{фк,,(£)} = J«k- m*)(0 - m,)/<(») d% (1.14) 

Ast mondjuk, hogy Ä*,i а К un. Icovariancibmátrix (ky í) eleme. így (1.14) nem más, mint a 
£ valószínűségi vektorváltozó К kovarianciamátrixának definíciója, az elemeinek megadása 
útján. Használatos még az alábbi rövidebb írásmód is: 

К = cov{£,£) = M{(£ - mX£ - m ) r } (1Л5) 

Az alábbiakban egy igen gyakran használt valószínűségeloszlást fogunk definiálni, az 
un normális vagy Gauss-eloszlást, a valószínűségsűraség-függvényén keresztül: 

1.1 Definíció: 
A £ n-dimenziós valószínűségi vektorváltozó eloszlása normális (vagy másként gaussi), 

ha valószínűségsűrűség-fűggvénye a z helyen 

/<(*) = T r e x p f - ^ z - m J K - ' í z - m ) ) (1.16) 

ahol |A'| az (1.14) alatti К kovarianciamntrix determinánsa m pedig az (1.13) szerint 
képzett várhatóérték-vektor 

Mindeddig olyan eseteket vizsgáltunk, amikor a C, valószínűségi változó értéke csupán 
a kísérlet lehetséges kimenetelétől függött. Olyan valószínűségi változót tekintve, amely az 
időnek is függvénye, juthatunk el a sztochasztikus folyamat fogalmához. Ha tehát az elemi 
eseményekhez C(t, z) időfüggő mennyiséget rendelünk, akkor azt mondjuk, hogy sztochasz
tikus folyamattal állunk szemben. 
Természetesen ez a megfogalmazás még de r >nak sem elegendő, túlzottan felületes, de 
emlékeztetőül pont megfelelő. Egzakt tárgymasát lásd [12,13,16,17] művekben. 
A sztochasztikus folyamat tehát legalább két változó függvénye, melyek közül legalább az 
egyik az idő, a másik pedig az A alaptér elemi eseményeihez rendelt számérték. Tetszőleges 
rögzített t/iX értékre a sztochasztikus folyamat egy £(</«> z) valószínűségi változó , abban 
az értelemben, ahogyan a valószínűségi változó fogalmát eddig is használtuk. A t mennyiség 
értelmezési tartománya T. 
Abban az esetben, ha az elemi eseményekhez valószínűségi vektorválrozót rendelünk hozzá, 
azaz ha £(</<„, *) valószínűségi vektorváltozó, akkor vektorértékű sztochasztikus folyamat
ról beszélünk. 

Vegyük fel a ((r, z) valószínűségi változó értékét W 6 T esetre. így a ({t, z) szto
chasztikus folyamat egy realizációját kapjuk. Újra megismételve a fenti eljárást, azaz újra 
befutva a T tartományt, н sztochasztikus folyamat egy másik realizációjához jutunk. 



A t paraméter értéke lehet folytonos, vagy diszkrét. Ezt kombinálva a valószínűségi 
változó lehetséges eseteivel (ami szintén folytonos vagy diszkrét lehet), a sztochasztikus 
folyamatok alábbi négy típusát küleonböztetjük meg: 

- Ha mind a t páramét т , mind a valószínűségi változó lehetséges értéke diszkrét, akkor 
diszkrét paraméterű láncról, 

- Ha a t paraméter diszkrét, a valószínűségi változó lehetséges értéke folytonos akkor 
vűetien sorozatról, 

- Ha a ; paraméter folytonos, a valószínűségi változó lehetséges értéke diszkrét, akkor 
folytonos paramétarű láncról, 

- Ha mind a t paraméter, mind a valószínűségi változó lehetséges értéke folytonos akkor 
szűkebb értelemben vett sztochasztikus folyamairól 

beszélünk. Mi a továbbiakban ezt a megkülönböztetést nem használjuk, itt csupán azért 
soroltuk fel, hogy az irodalom olvasatát megkönnyítsük. A következőkben tehát továbbra 
is a sztochasztikus folyamat elnevezést használjuk általános értelemben, és minden alka
lommal külön megmondjuk, hogy milyen tulajdonságú a t paraméter ill. a valószínűségi 
változó. 

Megemlítjük, hogy ugyan a T tartomány leggyakrabban idő, időpontok sorozata, ez 
egyáltalán nem szükségszerű. Amennyiben nem ez a helyzet, akkor sztochasztikus folyamat 
helyett ún. sztochasztikus mezőről beszélhetünk* [16]. 

A könnyebb írásmód kedvéért a ((t,z) sztochasztikus folyamat helyett csak a t para
métertől való függést jelöljük, azaz £(/)-t használunk a dolgozat további részeiben. Ez nem 
fog sehol félreértésre vezetni. 

Mivel rögzített t értékre a sztochasztikus folyamat egy valószínűségi változó (ill. álta
lában egy valószínűségi vektorváltozó ), rá ugyanúgy értelmezhető eloszlásfüggvény, sűrű
ségfüggvény, várhatóérték ..., mint valószínűségi vektorváltozók esetében. Természetesen 
az így kapott mennyiségek időfíiggőek lesznek. 
A £(t) sztochasztikus folyamat F<-(f) eloszlásfüggvénye 

sűrűségfüggvénye 

várhatóérték vektora: 

F< ( l )(z) = P<(<(t) < z) (l-l?) 

/<«)(*) г -^ (1.18) 

mL(t) = fzf{{i){z)dz (1.19) 

Legyen t\,t2 € T. Akkor a £(*) sztochasztikus folyamat K^t^ti) ún. kovariancia-
mátrixa a következő: 

K £(<„< 3) = M{[C(h)- m£(f,)][<(<,) - m«;(*2)]
r} (1-20) 

Ez ez cart áll fenn tikkor, ha a T tartomány И egy képernyő pontjainak összessége. 

s 



• 

A rövidebb írásmód kedvéért, mint azt már (1.14) esetben tettük, használjuk az alábbi 
jelölést: 

K<(f b t 2 ) = cov{C(t,),C(<2)} (1.21) 

ahol a cov{((fi),C(*2)} jelölés az (1.2C) egyenlet szerinti várhatóérték képzését jelenti. 
Abban az esetben, amikor t% = t2 = t fennáll, a fenti definíció alkalmazásával a V((<) ún. 
varianciamatrixot kapjuk: 

V<(t) = К<(/. t) = M{[«t) - mL(t))[C(t) - т<(<)] г} (1.22) 

amire a következő rövidítést használjuk: 

V t ( í ) =5 var{C(<)} (1.23) 

Legyen ezek után C(t,z) és rj(t,z) két különböző sztochasztikus folyamat, melyek 
ugyanazon az A alaptéren vannak értelmezve, és a / paraméterüknek is ugyanaz a T 
értelmezési tartománya. 
Definiáljuk erre a két sztochasztikus folyamatra a K^in(t\, t^) ún. Ifereszí-ícovariancia mát
rixot az alábbi módon: 

К £ | Д № , Ъ ) = О > У { С ( М , 2 ( « 2 ) } (1.24) 

Azt mondjuk, hogy a £(<i) és цЦг) sztochasztikus folyamatok korrelálatlanok a t\,ti 
• időpontokban, ha az (1.24) szerint alkotott Kc,»/(*i, *2) kereszt-kovariancia mátrixuk zéró, 

azaz ha teljesül: 
cov{C(<1),!Z(<2)} = 0 (1.25) 

» 

A dolgozat további fejezeteiben gyakran fog szerepelni a fehér-zaj fogalma. Ezért 
célszerű már itt megismerkednünk vele. Bevezetését az ún. Gauss-folyamat definíciójával 
kezdjük: 

1.2 Definíció: 
Azt mondjuk, hogy a f(t) valós értékkészletű sztochasztikus folyamat Gauss-fbJyamaí, 

ha tetszőleges n mir tanagyságra, és tetszőleges ti,h---tn időpontsorozatra a 

2 ( < i , í 2 - . - ín ) = 7 (< i ) ,T(^) . - • . . ! ( * « ) 

módon meghatározott mintavektor 
Aci . ' i - ín) 

együttes sűrűségfüggvénye (1.16) meghatározás értelmében normális sűrűségfüggvény.7 

Ezek után definiálhatjuk a fehér-zajt. 

A Geuee-folyamat lényeges tulajdonsága, hogy nemcsak egy-egy időpontban, hanem tetszőleges nagy
ságú és elhelyezésű mintavételi időpontsorozat esetében is a minta normális vektorváltozó. 

« 
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1.3 Definíció: 
A folytonos paraméterű, zéró várhatóértékű8 ^(t) Gauss-folyamatról akkor mondjuk, 

bogy fehér-zaj, ha 
cov{x(<), x(r)} = 4\(í)*(í - т) (1.26) 

ahol 6{t — r ) jelöli a Dirac-delta függvényt. 

A Fejezet hátralévő részében röviden szólunk néhány szót a várhatóértékképzés le-
hetaéges jelöléseiről. Alkalmanként használni fogjuk az M{-} helyett a { ) zárójeleket. 
Leggyakrabban az utóbbit. Ennek elsősorban az az oka, hogy a kifejezésekben ez az alak 
olvasható a legkönnyebben. Legyen két valószínűségi változónk, 6 és Сг- Képezve a 

«1 , 6 ) = J /<„<2(*-|--2)С(г,)С(*2)&1 d*2 

várhatóértéket, észrevehetjük, hogy ez nagyon hasonló ahhoz, mint amikor egy Hilbert-íér 
elemeinek súlyozott skalárszorzatát határozzuk meg. 
Igaz a kővetkező állítás [17]: A valószínűségi változók által meghatározott tér Hubert-
tér, melyen elemeinek (a valószínűségi változóknak) a normáját a várhatóérték képzéssel 
definiáljuk: 

na2 = K,o-<c2}^//<(^№)^ 

Azért tettük ezt a rövid kitérőt a valószínűségi változók Hilbert-teréről, mert a 2. 
Fejezetben ezt a tulajdonságot fogjuk kihasználni az Ortogonális Projekciós Lemma bi
zonyításában. Mivel a lemma tetszőleges Hilbert-terekről mond ki állítást, megszorítás 
nélkül alkalmazható lesz a valószínűségi változók által alkotott Hilbert-térre is. £rre az 
adott helyen ismét felhívjuk a figyelmet. 

Összefoglaló jelleggel felsoroltuk azon fogalmakat, összefüggéseket, amelyekre a dolgo
zat hátralévő részeiben hivatkozni fogunk. Hiányérzetet kelthet az olvasóban, hogy említés 
sem tőrtént olyan dolgokról, mint pl. a generátorfüggvény, ergodicitás,... Ezekre azonban a 
későbbiekben sem fogunk hivatkozni, ezért szükségtelennek láttuk megemlítésüket. Azok
ban a művekben, amelyekre ezen Fejezet során hivatkoztunk, részletes és igényes tárgyalása 
lelhető mind a dinamikai rendszerek általános leírásának, mind a sztochasztikus folyamatok 
matematikaialag is kifogástalan felépítésének. 

2. A KÁLMÁN-SZÜRÖ ALGORITMUSA 

A dolgozatban olyan fehér-zajjal fogunk találkozni, melynek varhatóértékére ez teljesül. 
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Ebben a fejezetben egy olyan eljárást mutatunk be (az ún. Kálmán-szűrői), amelyei 
sztochasztikus, lineáris dinamikai rendszerek esetében alkalmazhatunk az állapotvektor 
becsléssel történő előállítására akkor, ha a rendszer állapotvektoráról csak a mérési fo
lyamat során, a mérési jelek által nyerhetünk közvetett információkat. A mérési jelek is 
sztochasztikus folyamatok: a determinisztikus jel mellet jelen van egy zajt tartalmazó tag 
is. 

A mérési folyamat 

Adott t időpontban legyen a dinamikai rendszer mért adatainak összessége egy y(t) 
oszlopvektorral ábrázolva, melynek dimenziója m (ahol m véges). Ezt a továbbiakban egy 
m dimenziós sztochasztikus folyamat egy realizációjának t időpontbeli értékeként kezeljük. 
Mérési folyamatunk tehát a következő: 

y(r) = z(/) + v(/) (2.1) 

ahol az alábbi jelölést alkalmaztuk: 

y(f) a megfigyelt jel 
z(t) a jel 
v(i) a mérési folyamatot terhelő zaj 

Ezek nyilvánvalóan valamennyien m dimenziós vektorok. A megfígyelt jelet éppen a zaj 
megléte miatt kell megkülönböztetni a jeitől. 

A dinamikai rendszer állapotát (egy adott / időpontban) az x(r) vektorváltozó (di
menziója n) írja le, (amit y(<)-hez hasonlóan, egy n dimenziós sztochasztikus folyamat 
egy realizációjának adott t ídőpontbeli értékeként kezelünk). Tegyük fel, hogy x(í) és z(t) 
között vaiajniJyen cgy-cgy értrlmű, lineáris funkcionális kapcsolat van: 

z(t) = f{x(t)} (2.2) 

Emlékeztetünk arra, amit a Bevezetőben már elmondtunk x(<) és z(t) egymáshoz való 
viszonyáról. Nevezetesen, hogy x(/) ф z(t) általában, valamint, hogy dimenziószámuk sem 
szükségképpen egyezik meg. 

A későbbiekben ezt az általános alakot még specializáljuk, de egyelőre ez a forma is 
elegendő a további tárgyaláshoz. 

Mindezek után fogalmazzuk meg a célkitűzésünket: Adott [t],Í2) időintervallumban 
méréseket végezve (azaz V/ € [<I,<J) y(t) ismert), becslést szeretnénk adni egy adott д 
időpontbeli x(ű) értékre. Három különböző eset lehetséges, д és az adatgyűjtés intervallu
mának viszonyát illetően: 

д > t<i cltiicjclxcs 
t\ < t? <t,2 simítás 
д — <2 sxitrvs 
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Röviden az elnevezésekről: 
Előrejelzésnél olyan idópontbeli értékre akarunk becslést adni, amelyről semmiféle 

mérési eredményünk nincs, csupán a megelőző adatokra tudunk támaszkodni. 
Simításnál egy közbenső idöpontbeli értéket szeretnénk pontosabbá tenni, azaz kizárni 

a terhelő zaj zavaró hatását, úgy, hogy ismert mind az adott időpont előtti mind az adott 
időpont utam mérési adatok egy véges halmaza. 

Szűrés esetében némileg hasonló a feladat, mint amit a simításnál elmondtunk, azzal 
a különbséggel, hogy a vizsgált időpont utáni időtartományról nem rendelkezünk mérési 
adatokkal, vagyis véges időtartamra vett mérési adatok felhasználásával, az utolsó mérési 
adatra (0 = i7) vonatkozó hasznos információt akarjuk előállítani. 
Továbbiakban számunkra a harmadik eset az érdekes. 

Az optimális, lineáris becslés 

Tisztázásra vár még, hogy mikor tekintünk egy becslést „jónak"? Erre szolgáljon a 
következő kritérium: optimális a becsiésíink abban az esetben, ha a becsült és a valódi érték 
különbségének, azaz a becslés hibájának négyzetes várható értéke minimális. Nyilvánvaló, 
lehetne más kritériumot is adni, de mi ezzel a kérdéssel már nem foglalkozunk. 

Jelölje valamely mennyiség becsült értékét a változó „kalapos alakja", illetve ezen 
becsült érték hibáját „hullám": 

x(f) : a becsült állapotvektor 
x(<) : a becslés hibája, azaz, : Z(t) = x(t) - x(t) (2.3) 

Amivel az optimum követelménye így írható: 

M {[x(t) - x(t)]T[x(t) - x(t)}} = minimum (2.4) 

£ T jelöli a £ oszlopvektor transzponáltját, M{) pedig a várhatóérték képzést. 

Tovább szűkíthetjük a kört, ha csak lineáris becslésekkel foglalkozunk, azaz, ha fel
tesszük, hogy a mérési jeleknek valamilyen lineáris funkcionálja állítja elő a becslést: 

i = C{y) (2.5) 

Ide kívánkozik egy megjegyzés: látszólag ellentmondásba keveredtünk azáltal, hogy a 
becslés jóságának eldöntésére [lásd (2.4)-et] felhasználjuk x(r) mennyiséget, holott ennek 
ismeretlen (nem mérhető) mivolta teszi szükségessé, hogy értékét közvetve, becslés útján 
származtassuk. Természetesen nincs itt semmi feloldhatatlan ellentmondás. Az optimális 
jóslásra vonatkozó (2.4) feltétel elvi követelmény csupán. Mivel ismert az egy-egy értelmű 
kapcsolat x és z között [lásd (2.2) összefüggés], (2.4)-et felírhatjuk az alábbi módon is: 

M{[z{t)-z(t)]T[z(f)- i(t)}} = minimum (2.G) 



Az alkahnb-.otú jelölés, hasonlóan a (2.3) alatti elnevezésekhez, a következő: 
i(<) : a becsült jelvektor 
í(í) : a becslés hibája, azaz : z(t) = z(i) — i{t) (2.7) 
Mi'el PÚ az állapotvektor értékét becsüljük, i(t) értelmezése csak a (2.2) kapcsolat 

felházi áiásával lehetséges, azaz előállítjuk a becsült x(i) mennyiséget, majd alkalmazzuk 
(2.2)-t: 

z(t) = F{x(t)) (2.S) 

Fodaljuk össze, amit eddig elértünk: Keressük azt az optimális [ennek kritériuma a 
(2.6) ó>szefÜ£gés ezentúl, az előbbieknek megfelelően], lineáris becslést, mely egy adott, 
véet3 [?1,<г) intervallumon vett y(<) mérési adathalmaz ismeretében a dinamikai rendszer 
x(t) Állapot- faktorát állítja elő egy adott д időpontban, azaz: 

x(í|0) == 
= \L \У{Т)} ; {П <T <Ű) A M \[z(t) - z(t\#)]T[z(t) - z(rk?)]} = minimum} 

(2.9) 

Ahol i? = t-i ' setre szorítkozunk, vagyis szűrési végzünk. 
? rli?) a t időpontbeli jel optimális becslése a i j < т < ti intervallumbeli y(t) mérési jelek 
alapján 

A fenti problémamegoldását szolgáltató algoritmus mint Kálmán illetve Kálmán-Ducy 
filter ismert. Az alábbiakban a szűrő-algoritmusnak megadjuk egy részletes, az ún. inno
vációs folyamatokon alapuló származtatását [3]. Választásunkat elsősorban a módszerben 
rejlő elegancia indokolja. 

Az Ortogonális, Projekciós Lcmma 

További vizsgálataink alapját az ún. Ortogonális Projekciós Lemma (OPL) képezi, 
mely a következőket mondja ki [13]: 
2.1 Lemma: 

Legyen Ti normált tér, és Л G H, valamint, legyen А С ft altere Tí-nak Akkor: 

mf | |Ä -« | | 2 = | |Ä-Ä| | 2 

akkor, és csak akkor, ha 
(ft - Л, о) = 0 Vo <= A 

Bizonyítás: 
i) A „csak akkor" irány igazolása: Ehhez tegyük fel, hogy (ft-ft, ot) ~ 0 fennáll Va € A. 

Legyen tetszőleges a £ A és о: ф 0. Akkor, felhasználva a sknlárszorzat tulajdonságait, 
kapjuk: 

(ft - ft + о-, ft - ft -f Q) - (h - ft, ft - ft) + 2(ft - ft,«) + (a, a) 
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Feltevésünk szerint (h - h,a) = 0, tehát a jobb oldal második tagja eltűnik. Ami marad: 

{h-h + a,h-h + a) = (h-h,h-h) + {a,a) 

Mivel а ф 0, ezért (0,0) pozitív, nem zero. Tehát 

(h-h + a,k-h + a)>(h-h,h-h) 

Feltevésünk alapján a tetszőleges volt (valamint nem-zéró), fenti állítás valóban azt mondja 
ki, hogy bármely elem hozáadása &{h-h) elemhez, annak \\h - h\\ normáját növeli. Ezzel 
beláttuk, hogy ha 

(h-h,a) = 0 VatA => inf \\h - af = ЦЛ - ЛЦ2 

a€-4 

ii) Az „akkor" irány helyességét indirekt módon látjuk be: 
Tegyük fel, hogy létezik olyan a, hogy {h - h,a) = ß ф 0. De akkor tetszőleges skalár Л 
szám esetében fennáll, hogy: 

(h - h + Aa, h - h + Ao> = \\h - hf + 2\ß + A 2||a|| 2 

Ha most speciálisan választjuk a skalárt, nevezetesen, legyen 

X--J-

akkor egyszerűsítés után a következőt kapjuk: 

| | Л - А + А а | | 2 < | | А - Л | | 2 

Vagyis ellentmondásra jutottunk azzal a feltevésünkkel, hogy \\h - k\\2 minimális, amiből 
következik, hogy (h - h,a) = ß ф 0 nem állhat fenn, tehát 

inf \\h-af = \\h-hf => (h-'h,a)=0 Va € A 

q.e.d. 
Ezzel a bizonyítás teljes. (A lemma bizonyítását azért közöltük ennyire részletesen, mivel 
a legtöbb könyv megelégszik az elégségesség igazolásával.) 

Szavakkal kifejezve a fenti tétel állítását, kimondhatjuk, hogy a legjobb becslés hibája 
(h = h-h) merőleges (innen bó elnevezés) az ún. A approximációs térre. (Egy dimenzióban 
az esetet az 2.1 Ábra szemlélteti.) 

A fenti 1 nrnna állítása a mi esetünkben a következő módon fogalmazható meg. Az 
approximációs tér adott esetben az {у(т); Vr € (<i,0)} megfigyelt jelek halmaza, hiswii 
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2.1 Л bra 

KfW) 

H < h l V ) = & C > 0 - M < k l V ) 

x t k l V ) 
B p o s l é s 

V : А р р г о и i n a o i ó s 

Az Ortogonális Projckciós Lemma szemléltetése 
egy dimenziós állapottér esetéhen 

ezeknek a mennyiségeknek az ismeretében keli megbecsülnünk az állapotvektort. A skalár-
szorzat esetünkben a várhatóérték képzést is tartalmazza (lásd az 1. Fejezetet.) De már 
láttuk [emlékeztetünk a (2.8) összefüggésre], hogy az állapotvektor becsült értékéből elő 
tudjuk állítani a jeiek becsült értékét, tehát, a kivánt Ti halmaz a különféle módon (többek 
kőzött az optimálisan) becsalt jelekből áll. Ezek közül is a legjobb becsli hibája z(<|#), 
ahol 

i(t\t9) = .F{x(<|0)} (2.10) 

Mindezeket szem előtt tartva, az OPL állítása esetünkben a következő módon írható: 

z( f | t f ) ly(r )Vr; í, < r < 0 (2.11) 

Ezek után térjünk vissza az (2.1) mérési modellre 

y(/) = *(í) + v(<) (2.1) 

és specializáljuk a kővetkezőképpen: Legyen v(/) ganssi fehér zaj, R(<) kovarianciamátrix
szal ée zéró várhatóértékkel: 

M{v{i)) = 0 
AÍ{v(<)vT(.'H = R(t)Ht-*) 
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A jelről feltételezzük, hogy zérus várhatóiértékű, valamint véges kovarianciája 

M {%{t)} = 0 (2.14) 
M{z{t)zT(t')} < oo t,?(L | t b * a ) (2.15) 

A (2.15) öszefüggésben a reláció a kovarianciamátrix elemeire vonatkozik. 
A továbbiakban felhasznált lényeges tulajdonság még, hogy nincs semmiféle korreláció 

a „múltbeli4 jelek és a „jövendő" zajok között, azaz: 

M{z(s)vT(t)} = 0 i, < s < t < t2 (2.16) 

Az innovációs folyamat 

Újra idézzük fel a kitűzött célt! A mért adatok alapján a rendszer állapotvektorára 
szeretnénk optimális becslést adni. Ösztönösen érezzük (egyelőre elégedjünk meg ezzel a 
nem túl egzakt megfogalmazással), hogy minél több adat áll rendelkezésre, annál pontosabb 
lehet a jósolt érték. Tehát minden egyes mérés szolgáltat további információt (csak ezt ki 
kell tudni használni). Erre szolgál egy új mennyiség, az ún. innováció bevezetése: 

2.1 Definíció: 
A £(t) sztochasztikus folyamatot, amelyet, a következőképpen határozunk meg 

Í(t) = y(í) - i(t\t) U<t<t2 (2.17) 

innovációs folyamatnak nevezzük. 
Fclhasznál"a (2.1)-et, a fentivel egyenértékű alakra jutunk: 

í(t) = i(t\t) + v(t) (2.18) 

Figyelembe véve, hogy y(t) a t időpontbeli mérés eredménye, i(t\t) pedig a t időpontig 
vett mérési eredményeket felhasználó legjobb becslés, amiben még az y(t) eredmény nem 
szerepel [lásd a (2.9) alakot], £(t) valóban az új információt hordozza. 

A következő tétel az innovációs folyamat számunkra szükséges tulajdonságairól mond 
ki állításokat: 

2Л Tétel: 

A £(<) innovációs folyamat: 
- fehér zaj 
- statisztikailag ugyanazt az információt hordozza, mint az y(t) mérési jel, tehát £(t.) 

és y(<) ebben az értelemben ekvivalensek.9 Az ekvivalencián azt értjük, hogy minden 

Hangsúlyozzuk, hogy.a becslés egy lineáris, kauzális operáció. 

IG 



olyan esetben, amikor „statisztikus operációt" hajtunk végre (pl. várhatóérték kép
zése), y(t) és £(f) felcserélhető. (Erre a Wiener-Hopf egyenlet levezetése lesz példa.) 

A fenti tétel bizonyítását későbbre halasztjuk. Előbb tegyünk különbséget diszkrét és foly
tonos folyamatok között. Eddig egyszerűen a t jelölést használtuk az idő jeleként, ami 
ugyan a bevett szokás szerint folytonos folyamatoknál használt, de ha mindenhol i helyett 
í* ; (k = 0,1,2,.. .) helyettesítünk, jutunk a diszkrét esethez. Az eddig elmondottak így 
mindkét esetben korlátozás nélkül teljesülnek. 

Diszkrét folyamatok 

A felhasználás szempontjait figyelembe véve, számunkra a diszkrét folyamatok alkal
masak a modellezésre. Ez egyszerűen a mintavételi eljárásból következik. Tehát: 

tk = t„ + kAt k = 0,1,2,.. . (2.19) 

<o a mérési időpont kezdete 
A fenti jelölés t0 ismeretében akkor is egyértelmű marad, ha csak a Ar érték van fel

tüntetve, azaz p!. /(<*) helyett f(k) írható. Ezt szem előtt tartva, az (2.1) mérési folyamat 
diszkrét esetben a kővetkező lesz: 

y(k) = s.{k) + v(k) * = 0,1,2,.. . (2.20) 

A szűrés során előállított (2.9) mennyiség periig i(k\k - 1 ) , ami utal arra, hogy a fc-dik 
lépesben becsült érték a (k - l)-ig megismert adatokra épül. (Vegyük észre, hogy (2.9)-ben 
csak olyan y(r) szerepel, melyre т < t-2 teljesül.) 
A (2.12) és (2.13) tulajdonságok diszkrét, megfelelői: 

<v(fe)> = 0 (2.21) 
{у(к)М1)) = Щк)6и (2-22) 

Az innovációra [lásd (2.17-18)] pedig a következőt írhatjuk: 

l(k) = y(k)-i(k\k--l)= (2.23) 
= z(Jfc|*-l) + v(*) (2.24) 

A továbbiakban szükségünk lesz egy új mennyiségre: 

2.2 Definíció: 

V É(*,lfc-l) = (É2(*|]fc-l)) (2.25) 
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Látható, hogy Vt(k,k - 1) nem más, mint a jel (erre utal az alsó index) becslésének 
hibájából meghatározott kovariancia-mátrix.1" 

Rátérünk az 2.1 Tétel első felének bizonyítására, diszkrét folyamatok esetében: 
Vizsgáljuk a (£(&),£(/)) kif'" zést, ami az innováció kovarianciamátrixa. Legyen először 
* = /, ekkor: 

<£(*),£(/)) = <£2(*)) = 
= <[z(*|*-l) + vU)]2) = 
= (z*(k\k - 1)) + 2(i(k\k - l)v(*)> + (v 2(*)) (2.26) 

Az átalakítás során felhasználtuk (2.24)-et. Az utolsó sor középső tagja (2.26)-ban eltűnik, 
figyelembe véve (2.16) kikötésünket, mely a diszkrét esetre az alábbi alakot ölti: 

(z(k)Ml)) = О К < s < к < l < kmax (2.27) 

Mivel a z(k\k — 1) becslés csak a (k - 1) időpillanatig gyűjtött adatokat használja, IcorreJá-
JatJan а к pillanat béli \(k) zajjal. Ugyanez igaz a z(Jt) jelre is, következésképpen kettőjük 
különbségére is, ami pedig pont az innováció. Megállapíthatjuk tehát, hogy: 

(z(fc|Jt-l)v(Jt:))=0 (2.28) 

Mivel Jt = /, ezért (2.22)-t figyelembe véve (v2(k)) = R(Jt) adódik. (2.26) első tagja nem 
más, mint a 2.2 Definícióval bevezetett У§(Л-Д- — 1). Ez (2.15) alapján létezik és véges. 
Tehát: 

(£(*),£(/)> = V»(fc,* - 1) + Щк) (2.29) 

На к ф l esetet vizsgáljuk, akkor fel kell használnunk a „jövőbeni" zaj és a „múltbeli" 
jel korrelálatlanságát [lásd (2.27) összefüggést]. A fentiekhez hasonló eljárás során adódó 
eredmény: 

M*),v(l)) «(£(*),£(/)) » 0 кф1 (2.30) 

Összegyűjtve a (2.26-30) eredményeket, a diszkrét folyamat innovációjának kovariancia-
mátrixára a következő adódik: 

<fí*).í(0> - 1ВД + Vi(fc, * - i)líw (2.31) 
q.e.d. 

Amint azt a 2.1 Tétel első fele állította. 

A Wiener-Hopf egyenlet 
1 0 Az indexet ezért használjuk, triorl röviilosen bevezetünk egy hasonló mennyiséget., az állnpnt-vektor 

becslésének hibájára. 
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Térjünk vissza a (2.9) formulához. A lineáris, optimális szűrőnél az optimumot szolgál
tató (2.6) feltétel vezetett el az Ortogonális Projekciós Lemmához. Az innovációs folyamat 
és a mérési jel ekvivalenciáját a becslés lineáris volta eredményezte [3]. A linearításból 
adódó következményeket fogjuk megvizsgálni az alábbiakban. Ehhez először felírunk egy 
formális, lineáris kapcsolatot a becsült állapotvektor és a mérési jelek kőzött: 

k-i 
* ( * l * - l ) = £ F , ( M ) y ( / ) (2.32) 

(=0 

Ahol az Fy(fc, I) operátor az y(í) mérési jelre hatva, annak járulékát képezi a lr-dik állapot 
becsléséhez. Az F , operátort szűrő (Filter) operátornak is nevezzük. 

Mint azt a 2.1 Teteiben kimondtuk, y(-) és ((>) ekvivalensek, tehát (2.32)-ben y(I) 
helyett írható £(/) is, természetesen megváltoztatott szűrőoperátort használva. Az új ope
rátort jelölje F(, utalva arra, hogy a £ innovációs folyamatot használva állítja elő a becslést: 

k-i 

ft(fc|fc-l) = £F t ( fc , l )£(!) (2.33) 

Az OPL kimondja, hogy optimális becslésnél a becslés hibája merőleges az approxi
mációs térre, jelesül {y(0}f=To " r e - Mivel a skalárszorzat képzése esetünkben várhatóérték 
képzését jelenti, kihasználhatjuk a megfigyelt, jel és az innovációs folyamat statisztikus 
ekvivalenciáját. Ennek következtében optimális becslésnél a becslés hibája merőleges lesz 
az innovációs folyamatok által alkotott, altérre, .izaz {£(0}*Го -re is. Ha most még vissza
idézzük, hogy x(s) és z(s) között a kapcsolat, lineáris, akkor mindezekből együttesen a 
következő eredmény adódik: 

х(к)-хЩк-1) 1 {tfOlko1 (2- 3 4 ) 

Képezzük ezután (2.33) kifejezés mindkét oldalának skalárszorzatát £(./')-vei. Némi 
átrendezés után, valamint (2.34) következményeként eltűnő tagokat elhagyva, az alábbi 
eredményre jutunk: 

(x(*),£(j)> = £F t(*,0(£(0,í(Í)> ( 2 ' 3 5 ) 

í=.o 

(Az F* operátor, lévén determinisztikus, „kihozható" a skalárszorzat elé.) 

Beírva (2.31 )-et (2.35) egyenletbe: 

k-i 

(x(fc),̂ i)> = 5^FH^^)ín.(/) + v É ( / , / - I)]Ä0 = 
/=o 

= Fí(^,/')[R(./) + V s ( > , i - l ) ] (2.3C) 
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A fenti egyenletből kifejezett F^(k,j) értéket beírva (2.33>ba, adódik: 

x(*|* - 1) = £<x( t ) ,e ( / ) ) [R(0 + V s ( / , 1 - l ) ] -4( / ) (2.37) 
1=0 

vagy megszokottabb formában: 

к 
x(fc + l\k) = £ (x(* + 1),Í(/))[R(/) + V S ( U - 1)Г^(/) (2.38) 

/»о 

Ez pedig nem más, mint a Wiener-Hopf egyenlet [3,13] diszkrét folyamatokra.11 Ilyen 
általánosság mellett ez a legtöbb, amit elérhettünk. Megkaptuk a Wiener-Hopf egyenletet, 
de látjuk, hogy az x állapotvektor szűréséhez olyan mennyiségeket használ, amiket nem is
merünk. Erről már ejtettünk pár szót, amikor az optimális becslés kritériumát fogalmaztuk 
meg, de nem árt most újra feleleveníteni az ott elmondottakat: A Wiener-Hopf egyenlet 
megadja az állapotvektor optimális, lineáris becslését, de olyan módon, hogy felhasználja 
a megelőző időpontbeli állapot vektorokat. Nekünk azonban az a célunk, hogy csupán a 
mérési folyamat során szerzett információra támaszkodva (azaz a mérési jeleket ismerve) 
alkossuk meg az állapotvektor becsült értékét,, úgy, hogy eközben semmiféle információ
val nem rendelkezünk magáról az állapotvektorról. Hogy túlléphessünk ezen az akadályon, 
ismernünk kell az (2.1) ill. (2.17) mérési folyamaton kívül 

- a rendszer dinamikáját 
- a mérés modelljét 

A rendszer dinamikája, alatt azt értjük, hogy ismert a rendszerünk x(í) állapotvek
torának időbeli változását meghatározó folyamat. Feledkezzünk el egy pillanatra a külső 
szabályozásról, viszont engedjük meg egy additív zaj jelenlétét. Szorítkozzunk csak lineáris 
esetre, amivel. 

х(к + 1) = Ф(к + 1,к)х{к) + *г(к) (2.39) 

alakban adható meg a dinamikai egyenlet. Itt Ф(А: + 1 , к) operátor „fejleszti" a rendszert a 
к idopillanatbeli állapotából а к + 1 időpontbeli állapotába. A rendszerben jelenlevő w(fc) 
zajról a következőket tesszük fel: w(fc) gauss-i, zéró várhatóértékű és kovaríancíamátríxa 
Q 

M*),w(/)) = Q(k)6kl (2.40) 

A folytonos esetben érvényes elekre: 

. h 

х(<ю = | ^ Ш к - ' ( " ) ^ ) ^ 

(2.37)-hez hasonló módon jutunk el, csak a kiindulási összefüggés (2.32) helyett x(<|lf) = / g ( ' , *)y( ч ) ''•" 

lesz, valamint (2.31) módosul a folytonos esetben érvényes (£(í)> £(•')) — R ( * W — •*) '»'"kra 



A kétféle zaj (a mérésnél fellépő, illetve a dinamikai modellben jelenlevő) viszonyára egy
előre feltételezzük a korrelálatlanságot12, azaz 

(w(*),v(/))=0 (2.41) 

Amint arról a Bevezetésben szóltunk, egyáltalán nem biztos, hogy az (elvileg mérhető) 
x(fc) állapotvektor minden komponense gyakorlatilag is mérhető. Azt a kapcsolatot, amely 
megadja a rendezet leíró x(-) állapotvektor és a méréssel közvetlenül megismerhető z(-) jel 
közötti kapcsolatot, nevezzük a mérés modeJJjének. Mint azt a (2.2) alakról feltettük, ez a 
kapcsolat lineáris: 

г{к) = Щк)\(к) (2.42) 

amit behelyettesítve (2.1)-be az у mért. jelre az alábbi adótlik: 

y(*) = H(fr)x(Jfc) + v(*) (2.43) 

Egyáltalán nem szükséges, hogy a jel és az állapotvektor dimenziója megegyezzen 
(azaz a H mátrix négyzetes legyen). 

A szűrőalgoritmus 

Most újra visszatérhetünk a (2.i>8) Wiener-Hopf egyenlethez. Szem előtt tartva a (2.39) 
dinamikai egyenletet, szeretnénk az állapotvektor becsült értékei közötti kapcsolatot is va
lamiféle hasonló alakban megadni. Tehát azt szeretnénk, ha az egymást követő idöpontbeli 
becsült állapot vek torokat is egyszerűen egy idöfejlesztö operátor kapcsolná össze, (amelyik 
nem feltétlenül egyezik meg azzal, amelyik a dinamikai egyenletben szerepelt) valamint 
korrekcióként legfeljebb az innovációs folyamat szerepeljen (arról ugyanis beláttuk, hogy 
az hordozza az új mérésből nyerhető új információt.) Formálisan tehát, a következő alakra 
számítunk: 

x(Jfc + l|fc) = Ф(к + 1, Jb)x(fcl*- - 1) + G(k + 1, Щк) (2.44) 

Meg kell határoznunk а Ф(& + 1 ,k) és G(k + 1,k) operátorokat. 
Ennek érdekében először is bevezetünk egy új mennyiséget, az ún. Kálmán-féle járu

lékot: 

2.3 Definíció: 

K(/+ 1,/) = (x(/+ l),£(0)[R(/) + V»( / , / - I )]" 1 (2.45) 

A Fejezet vígén érinteni fogjuk azt az esetet, amikor a két. zaj korrelált. 



Esek után végezzük el a következő átalakítást (2.37) jobb oldalán: összegezzünk fel 
csupán / = {0 ,1 , . . . , к-l}-ig, és a megmaradó Jt-dik tagot írjuk fel külön. így a következőt 
kapjuk: 

* - i 
*(* +1|*) = £ (x(k + 1),£(0)[R(0 + V s(/, l - 1)]-»£(!)+ 

1=0 

+ <x(* + l),£(*))[R(fc) + V 4(*, к - 1)ГЧ(к) (2.46) 

írjuk x(lb +1) helyett a (2.39)-ből adódó alakot, amivel (2.46) egyenlet jobb oldalának 
első tagjára a következőt kapjuk (különválasztva a zajt tartalmazó tagot): 

* - i 

S = £ (x(* + 1), £(0)[R(/) + V»(/f / - 1)]-^(/) = 
1=0 

= £ *(k + 1, k)(x(k),í(/))[R(0 + Vi(Z, / - 1)] 4(/)+ 
1=0 

* - i 

+ £ М*Н(0)[ВД + VS(/, 1 - 1)}~4(1) (2.47) 

í=o 

A második tag zéró, mert 

<w(*),£(/)}=0 (/ = 0 , 1 . . . , * - 1 ) (2.48) 
Erre az érvek ugyanazok, mint. a (2.31) őszefíiggés levezetésénél, azaz a „múltbeli" 

információk és a „jövőbeni" zajok korrelálatlanságát használjuk ki. 
A megmaradt rész: 

k-i 
S = Цк +1, к) £ (х(кШ))[Щ1) + V,(/,í - 1)]-Ч(0 (2.49) 

feo 

Vegyük észre, hogy eltekintve а Ф(к + 1, lb) tagtól, visszakaptuk a (2.37) alakot, ami 
pedig nem volt más, mint a x(fc|fc - 1) becslése. Ha még felhasználjuk a 2.3 Definícióval 
bevezetett Kálmán-féle járulékot, olyan alakra jutunk, amilyent célul tűztünk ki magunk 
elé az állapotvektor optimális, lineáris szűrésére: 

x(fc + l|fr) = Ф(* + 1, Jfc)x(Jfe|Jfc - 1 ) + K(Jfc + 1,Щ(к) (2.50) 

Kiderült, hogy (2.43)-ban 

Ф(к + 1,к) = Ф(к + 1,к) , Q(k+l,k) = K(k + l,k) 
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Mivel K( t + 1, к) definíciójában még szerepel az x(ifc) mennyiség, azt tovább kell ala
kítanunk.1 3 Kezdjük most is egy definícióval. A (2.25) jelöléshez hasonló módon bevezetjük 
az állapotvektor becslésének hibájához, x-hez tartozó kovariancia-mátrixot: 

2.4 .Definíció: 

V Ä (* ,* - 1) = (x(*|* - l) ,x(*|* - 1)) 

írjuk ki részletesen a 2.2 Definíciót, figyelembe véve (2.7)-et: 

Vt(k,к - 1) = (z(*) - i(k\k - l),z(*) - z(Jt|Jt - 1)) 

Felhasználva a (2.42) egyenletet, kifejezhetjük z(Jk)-t x(fc) segítségével. 

z(Jfc) = H(k)x(k) 

Mivel x(fc|fc — 1) és i(k\k — 1) között lineáris a kapcsolat, ugyanez rájuk is érvényes; 

i(k\k - 1) = H(*)x(Jb|* - 1) (2.53) 

Ezt beírva (2.52) egyenletbe, figyelembe véve a \\(k) operátor lineáris voltát, adódik: 

Vi(Jfc,lfc - 1) = (Н(*)[х(*|* - 1) - x(k\k - l)J,H(it)[x(lfc|fc - 1) - x(k\k - 1)J> (2.54) 

Mivel a H operátor determinisztikus, kihozható a skalárszorzat elé. A skalárszorzat-
ként megmaradó tag pedig nem más, mint, a 2.4 Definícióval megadott V*(&,& — 1), vagyis 
fennáll a következő összefüggés: 

Va(Jb, к - 1) = H(*)V*(fc, к - mT(k) (2.55) 

Következő lépésben alakítsuk át a 2.3 Definícióban szereplő (x(/+l ),£(/)) mennyiséget, 
mivel ez még mindig tartalmazza az állapot vektort. x(/ + 1) helyett használjuk a (2.39) 
dinamikai egyenletet, majd x(/)-t alakítsuk át (2.3) segítségével. Amit kapunk: 

x(J +1) = Ф(/ + :,/)x(0 + w(Z) = Ф(/ + 1, /)x(/|/ - 1) + Ф(/ + l,/)x(/|/ - 1) + w(/) 
(2.56) 

Az innovációs folyamatra használjuk a (2.24) alakot. Ebben szerepel i(l\l-1), amit, hasonló 
indoklással, mint i(l\l - 1) esetében tettük, kifejezünk x ( / | / - l)-gyel: 

z ( / | / - l ) = I I ( / )x ( / | / - l ) (2.57) 

Ля indoklás inn»reyrzik a YVioiirr-Hopf rj»yciilr!tol kapcsolatban rlmoiiiloHakkal. 

(2.51) 

(2.52) 



(2.57)-be beírva (2.24)-bc,x(/+l)-ct. 1H4lig(2.5u)-tal kifejezve, a (x( /+ l ) , í ( / ) ) mennyiségre 
az alábbit kapjuk: 

{x(/ + 1),£{/)) = (Ф(/ + 1, /)x(/|/ - 1) + Ф(/ + l, |)x(f|l - 1) + w(/)]x 

x [ x ( / | / - l ) H T ( / ) + v r ( /)]) (2.58) 

Végezzük el a kijelölt műveleteket: 

(x(/ + 1),£(/)) = Ф(7 + l , /)(x(/ | / - l ) ,x( / | / - l ) ) H r ( / ) + 

+ Ф(/ + 1, /)(x(/|/ - l ) .x( / | / - l ) ) H r ( / ) + (w(/), v r ( / ) ) + 
+ Ф(/ + l , / ) (x ( / ) ,v r ( / ) ) + (w(/) ,x(/ | f- l ) ) H r ( í ) (2.59) 

Az utolsó két tag a korrelátatlanság miatt kiesik. A harmadik tag az ortogonalitás miatt 
tűnik el. (Emlékeztetőül, x(/|/ - 1) az approximációs tér eleme, x(/ |/ - 1) pedig a legjobb 
becslés hibája, ezek pedig az OPL értelmében merőlegesek egymásra.) A megmaradó tagok 
közül az elsőre alkalmazzuk a 2.4 Definíciót, a másik megmaradó tag pedig megegyezik a 
(2.41) egyenlet alatt megadott mennyiséggel. Mindezekkel együtt: 

( x ( / + l ) , í ( / ) ) = Ф( /+ U ) V * ( / , / - 1 )H T ( / ) (2.60) 

Az így kapott, alakot használhatjuk már a (2.45) kifejezésben. írjuk még át Vi(k,k-\)-
t a (2.59) egyenlet segítségével Vn(k,k - l)-ra, és ezt helyettesítsük (2.45)-ben. A vége
redményként adódó alak a Kálmán-féle járulékra: 

K ( / + 1,0 - [Ф(/+ 1,/)V*(U - l ) H r ( / ) ] x 
x [R(/) + H(/)V*(/, / - D H ^ / ) ] - 1 (2.61) 

Már majdnem elértük a kitűzött célt, egyetlen egy mennyiségünk van még, ami a mé
résből közvetlenül nem nyerhető, illetve nem ismert eleve, ez pedig Уц(1, l — 1). Származ
tatható azonban egy rekurzív reláció, mely megadja Vi( / , l — l)-t. Mielőtt ezt megtennénk, 
fontoljuk meg az alábbiakat: Tekintsük ismét a (2.50) egyenletet: 

* ( * + l|Jfc) = Ф(* + 1,кЩЩ- - 1) + Щк + 1,Щк) (2.62) 

Láttuk, hogy ez nem más, mint, az állapotváltozó optimális, lineáris becslése az у mérési 
jelek alapján. Visszaidézve a (2.1) definíciót, az x(k + l\k) becslésben az x(k + 1) értéket 
becsültük úgy, hogy az {y(/);/ < k.\ mérési jeleket használtuk. De szűrésről ókkor beszé
lünk, ha az állapotváltozó becslése ugyanarra az időpontra vonatkozik, amelyre az utolsó 
mérési jel (lásd a fejezet elején található definíciót), azaz x(k\k) mennyiség adja meg az x 
állapotváltozó szűrését, к időpontban. 

A szűrt állapot vek torra kapott, eredményeinket, könnyebben ki tudjuk fejezni egy új 
mennyiség az un. K{k) teljes Kálmán növekmény segítségével. Ezt a 2.3 Definícióval meg
adott Kálmán féle járulékbői képezzük az alábbi módon: 
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2.5 Definíció: 
A 

K(fc) = ф- ' (* + 1, k)K(k + 1, *) (2.63) 

mennyiség a teljes Kálmán növekmény. 
Az x(&|fc) előállításához a következő összefüggésből indulunk ki: 

x(k + l\k) = *(k + l,*)x(fc|fc) (2.64) 

Ennek bizonyítására később fogunk visszatérni, most fogadjuk el igaznak. Ezt elfogadva, 
a (2.62)-ban szereplő x(k\k - 1) tagot (2.64) összefüggés felhasználásával így is írhatjuk: 

x(k\k - 1) = Ф(к,к - l)Ä(Jt - 1|* - 1) (2.65) 

Ezt beírva (2.62) egyenletbe, az alábbira jutunk: 

х(^+1|*:)=Ф(^+1,*-){Ф(Л !Л:-1)х(Л--1|Л--1))+К(^+1Д)^(Л) (2.66) 

Szorozzuk meg a fenti egyenlet mindkét oldalát я Ф(к -f l,jfc) időfejlesztő operátor 

ф-'(Л4-1,Л) (2.67) 

inverzével14. 
Az időfejlesztő operátor és inverzével között a következő kapcsolat van [14]: 

ф- 1 (* + 1Д) = Ф(М- + 1) (2.68) 

Ф - , ( * + l,k)x{k + l\k) = Ф _ 1 (^ + 1 ,к)Ф(к + 1,к){Ф(к,к- l)x(* - l|Jt - 1)}+ 
+ ф-1(к+1.к)К(к + \,к){(к) (2.69) 

Tekintetbe véve a (2.64) egyenletet, (2.69) bal oldala x(Jt|Jt)-val egyenlő. A jobb oldalon 
szereplő Ф_,(А: -f- 1,к)Ф(к + l,k) tag az egységmátrix. A kapcsos zárójelben lévő mennyi
ségre használjuk a (2.65) egyenletet, a Kálmán féle járulékot tartalmazó tagra pedig a teljes 
Kálmán féle növekmény 2.5 Definícióját. Mindezen tagokat összegyűjtve, x(fc|fc) szűrt ál
lapotváltozóra az alábbi összefüggés adódik: 

x(*|Jb) = x(ik|!fc - 1) + К(Щк) (2.70) 

Tekintetbe véve (2.63) alakot, a K(k) teljes Kálmán járulék (2.61) alapján 

K(k) = y&(k,k-l)HT(k)x 
x (R(ft) + H(*)VxU', * - 1)Нт(к)}-> (2.71) 

Az inverz létezik, ha a dinamikai n-ívlszonink m-m ílisszipatív. 
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Adósok vagyunk V*(fc + 1, ír) megadásával. Nem akarván tovább visszaélni az olvasó 
türelmével, itt csak a végeredményt közöljük, a viszonylag hosszú, de nehézségeket nem 
tartalmazó számításra csak hivatkozunk [12]. 

Vi(k + l,k) = Ф(* + l,kjVi(k)*T(k + l,k) + Q(*) (2.72) 

ahol a VÄ(Ar) mennyiség az alábbi: 

У Я (*)=(ЗД*),*(Ь|*)>, (2.73) 

UM Vk(k) nem más, mint a szűréssel előállított x(k\k) állapotvektor becslési hibájának 
kovarianciája. Számítással igazolható, hogy V&(&) és VÄ(Jk,fc - 1) az alábbi kapcsolatban 
van: 

V Ä ( * ) = (1-К(*г + 1 ,*)Н(*) ]У А (М-1) (2.74) 

ahol I az egységmátrix. 
Szokásos a (2.72) egyenletet a priori, a (2.74) egyenletet pedig a posteriori kovariancia 

algoritmusnak nevezni, mivel Ví(k,k — 1) előállításához az у (it) mérési jelből származó 
infor nációt még nem használtuk fel. 

Látható, hogy a kővetkező kezdeti feltételekre van szűkségünk ahhoz, hogy a rekur
ziót elindíthassuk: ismernünk kell к = 0 időpontban V*(0) értékét. Ezt beírva (2.72)-be, 
megkapjuk V f t(l,0>t, amit (2.71)-be helyettesítve, előáll K(l) érték. Ha ismert x(0|0), 
akkor azt (2.64egyenletbe írva, meghatározhatjuk x(l|0) becslést, ami az imént kiszámí
tott K(l) segítségével a (2.70) egyenlet alapján megadja az x(ljl) szűrt állapotvektort. 
Ezután a rekurzió folytatható. 

A 2.2 ábra tartalmazza a Kálmán-szűrő algoritmusának folyamatábráját. 

Összefoglalva, a szűrési folyamatban használt egyenletek a következők: 
A szűrő algoritmus: 

x(k\k) = Ф{к, к - l)x(k - l|Jk - 1) + K(Jk)£(Jfc) (2.75) 

A teljes Kálmán-féle járulék egyenlete: 

K(*) = V Ä(*,Jb-l)H r(fc)x 
x (R(fc) + H(*)V*(Jt, к - 1)Нт(к)]-* (2.76) 

Az a priori kovariancia algoritmus: 

V*(Jfc + 1, k) = Ф(* + 1, к)Ук(к)Фт(к -г 1, *) + Q(*) (2.77) 

Az a posteriori kovariancia algoritmus: 

V*(jfc) - [1 - K(*)H(*)}V*(fc, к ~ 1) (2.78) 
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2.2 Ábra 
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A Kálmán szűrő algoritmusának folyamat ábr áj я 
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Az innováció: 
£(*) = г(к) - ЩкЩк, к - 1Щк\к - 1) (2.79) 

A fejezetben ezen részében részletesen megadtuk azt az eljárást, amivel egy zajos, 
lineáris, diszkrét dinamikai rendszer állapotvektorát a szintén zajjal terhelt mérési jelek 
ismeretében optimálisan tudjuk szűrni. Lineáris szűrésre szorítkoztunk, és így jutottunk el a 
fentebb bemutatott rekurzív algoritmusig, ami nem más, mint a Kálmán szűrő algoritmusa. 
Bár levezetésünk hosszadalmas volt, elvileg nem jelentett nagy nehézséget. Felismerve az 
innovációs folyamat tulajdonságait (amit az 2.1 Tételben mondtunk ki), szinte triviális 
következményként jutottunk el a Wiener-Hopf egyenletre, majd némi számolgatással a 
szűrő algoritmusára. Az eredeti munkák [22] nem ezt az utat követték. Kálmán dolgozata is 
tartalmazza az innovációs folyamat fogalmát, kimutatva tulajdonságait, de azokat mintegy 
Itővetlrezményelcént a szűröegyenleteknek. 

A Fejezet hátralévő részében röviden összefoglaljuk az irodalomban még elterjedt tár
gyalásmódjait a Kálmán szűrőnek. Olyan részletességre nem törekszünk, mint eddig, álta
lában megelégszünk az alapgondolatok ismertetésével, és a végeredmény közlésével. Ese
tenként a fő gondolatménetet is elmondjuk. Amikor arról szóltunk, hogy „megelégszünk 
a végeredmény közlésével", természetesen nem arra gondoltunk, hogy más-más szerzők 
más-más algoritmusra jutnak. A kiinduló egyenletek azonossága esetén a végeredmény is 
azonos, ez alapvető. De lehet módosulás az alapegyenletekben, ami módosítani fogja a 
szűrőegyenleteket. 

Jelöléseinket változatlan formában használjuk továbbra is. 

Az „egy lépéses előrejelzés" módszere 

Az innovációs folyamatra alapozott megközelítés gyakorlatilag az OPL-ra és az inno
vációs folyamatra vonatkozó 2.1 Tételre épült. A további lépések csupán „algebrai átala
kítások" voltak. Azért szükséges ezt itt kiemelni, mert a levezetés hosszadalmas volta sok 
esetben (esetünkben is) elfedi (elfedheti) az alpogondolatot, melyre az egész eljárás épül, 
és így feleslegesen keltheti a túlzott bonyolultság érzését. A most bemutatásra kerülő eljá
rás remélhetőleg mentes a fenti hibától. Igyekszünk csupán a lényeget kiemelni, a részletes 
számításokat kihagyjuk. Ezt most már könnyen megtehetjük, mert az előzőekben mutatott 
módon bárki elvégezheti őket. 

Adósak vagyunk még (2.64) összerfűggés bizonyításával is. Azon a helyen, ahol (2.64) 
állítást felírtuk, minden eszkőz rendelkezésünkre állt a bizonyításhoz, csak kicsit körül
ményes lett volna. Az a módszer, amit most fogunk bemutatni, annak ellenére, hogy 
alapgondolatában alig tér el a már ismertetettől, egy olyan ötletes jelölést használ, ami 
a formulákkal való „manipulációt" nagy mértékben megkönnyíti.15 Erre lesz példa (2.64) 
bizonyítása is. 

1 5 Arra, hogy egy szerencsésen megválasztott jelölés mekkora előnyöket rejt, elegendő, lia a differenciál-
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Ezek után a módszer: 
Kiinduló egyenleteink most is ugyanazok, mint, eddig. Hogy ne kelljen lapozgatni, megis
mételjük ezeket. A dinamikai egyenlet, felidézve (2.39)-et: 

x(fr + 1) = Ф(* + 1, jt)x(fc) + w ( i ) (2.80) 

A mérési modell (2.43) szerint: 

y(fc) = H ( i ) x ( * ) + v ( * ) (2.81) 

A dinamikai modellben és a mérés során fellépő zajra vonatkozó összefüggések: 

(v(k)) = (v(*)) = 0 (2.82) 
(v(fc),v(/)) = R(*)Ä w (2.83) 

<w(fc),w(/)) = Q(*)Ä« (2.84) 

Általában feltehető, hogy a dinamikai modell w zaja, és a mérési folyamatban megjelenő 
v zaj korrelálatlan: 

(w(lfc),v(/))=0 (2.85) 

A célunk itt is ugyanaz: Keressük az x állap»)!,vektornak az optimális, lineáris 1 5 becs
lését, ha ismerjük az у mérési jelvektorokat. 

Használjuk a következő jelölést: Jelölje У(к) az у(/), 1 < / < к mérési jelvektorok egy 
sorozatát: 

У(к)={у(1),у(2),...,у(к)} (2.8G) 

Azt mondjuk, hogy x(j\k) az x( /) állapotvektonink az У(к)-тл alapozott optimális, lineáris 
becslése. Megmutatható [12], hogy x optimális becslése (lásd (2.6) feltételt) nem más, mint 
x feltételes váriiafcócrtck képzése, ahol a „feltétel" У: 

*oP,(№ = M{xU)\y(k)) (2.87) 

Ha az optimális becslések közül is a lincárisnkat keressük (lásd (2.1) definíciót), akkor 
(2.87) helyett 

xfjlfc) = xlZ(j\k) = M{x(;i)\y(k)} (2.88) 

„kalapos" jelölést alkalmazhatjuk, az eddigi jelöléseinkhez hűen [12]. 

hányados Leibnitz által használt '~i' alakjára gondolunk; közönséges törtként felfogva • i „szorozhatunk 
fÍT-szel". Ezzel differenciálegyenletek megoldását különösen szemléletessé tehetjük, miközben végig tudjuk, 
hogy milyen matematikai feltevések húzódnak a háttérben. 

Ezekre lásd (2.4) és (2.9) meghatározásokat. 

20 



Válasszunk ki У-Ьъп egy ortogonális bázist 1 7, legyen ez { o j ^ i - Felhasználva a (2.88) 
jelölést, az Ortogonális Projekciós Lemma felírható: 

x(j\k) = M{x(j)\y(k)} = 
N 

= Y^Mixa^Mi&ioJr'&i (2.89) 

q.c.d. 
alakban, ami nem más, mint x(j) ortogonális vetítése [12] az У(к) megfigyelési térre. 
Mivel az {й,),^1 bázis nem normált, jelenik meg (2.89)-ben az M'1 {»,йП tag. 
Ha £ merőleges az У megfigyelései térre, azaz 

M{ßaj}=0 Vi€{l,N] 

akkor az előzőekből következik, hogy: 

2.2 Tetei: 

M{x\y,ß} = Щх\У) + M{x\ß) (2.90) 

Az innovációs folyamaton alapuló levezetésnél, bár ezt ott külön nem emeltük ki, 
eljárásunk a következő két lépésre volt osztható: 

i) először előállítjuk x(k + l\k) becslést szolgáltató rekurziót 
ii) ezután a (2.64) egyenleten keresztül megadjuk az állapotvektor x(k\k) szűrt értékét 

Az i) pont alatti eljárást nevezzük egy lépésnyi előrejelzésnek, ami kicsit nehézkes fordítása 
az angol one-stage prediction kifejezésnek. 
Emlékezzünk vissza arra, hogy x(k+1 \k) előállításához felhasználtuk a Wiener-Hopf egyen
letet, amit az innovációs folyamat speciális tulajdonságának felismeréséből származtattunk. 
Ez a tulajdonság az ekvivalencia volt (lásd 2.1 Tételt), aminek bizonyítását viszont nem 
közöltük, mondván, meghaladja a dolgozat kereteit. Ezért az olvasóban joggal támadhat 
kétely (de legalábbis hiányérzet) az eljárással kapcsolatba. Ezt eloszlatandó, nézzük meg, 
hogyan határozható meg a x(k + l|fc) mennyiség anélkül, hogy közben felhasználnánk a 
Wiener-Hopf egyenletet. 

Keressük tehát x(k + l\k) becslést. A következő módon járunk el: Feltesszük, hogy 
x(k\k-1) ismert, valamint rendelkezésűnkre állt Лг-dík időpontbeli y(k) mérési jel vektor is. 
Emlékezvén az OPL-ra, mondhatjuk, hogy x(k\k-\) nem más, mint x(fc) állapotvcktornak 
az У(к - 1) megfigyelési térre vett ortogonális vetülete. Lényeges, hogy а к irlöpillnnatbrli 
y{k) mérési jelvektor tartalmaz redundáns információt is az előző mérési rrrdméiiyrkhez 

Emlékeztetünk rá (láed az 1. Fejezetet), hogy У Hubert tér, tehát bázisa létezik. 
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képest, azaz nem merőleges У(к — l)-re. A merőleges komponens hordozza csupán az „új" 
információt, ami nem más, mint az innováció (lásd (2.17) definíciót). 

£(fc) = y(fc) - H(k)x{k\k - 1) (2.91) 

Az innovációra már teljesül, hogy: 

£ ( * ) ± Л * - 1 ) (2.92) 

azaz £(k) merőleges az У(к — 1) megfigyelési térre. A megfigyelési tér (2.86) definíciója 
szerint fennáll a következő összefüggés: 

У(к) = У(к - 1 ) ф у ( * ) = {У(к - 1),у(*)} (2.93) 

ezért az х(к + 1\к) becslés (2.88) alapján felírható, mint: 

x(fc+l|fc) = М{х(к+1)\У(к-Пу{к)} (2.94) 

Mivel y(fc)-naK csak £(k) komponense hordozza az új információt, y(k) — ̂ (k) komponense 
benne fekszik У(к — 1) megfigyelési térben, az ortogonális kifejtéshez csak az innováció ad 
nj járulékot. Ezt figyelembe véve, (2.94) tovább alakítható: 

x(k+l\k) = M{x(k+l)\y(k-lU(k)} (2.95) 

Tekintettel az innováció (2.92) szerinti tulajdonságára, (2.95) egyenletre alkalmazható a 
2.2 Tétel: 

x(k + l\k) = M{x(k + 1)\У(к - 1)} + M{x(k + Щ(к)} (2.96) 

(2.8S) alapján a jobb oldal első tagja nem más, mint x[k + l\k — 1) becslés, amit tovább 
alakíthatunk a (2.80) dinamikai egyenlet segítségével: 

x(k + 1|* - 1) = М{Ф(к + hk)x(k) + w(k)\y(k - 1)} = 
Ф(* + hk)M{x{k)\y{k - 1)} + M{w(k)\y(k - 1)} 
= Ф(* + 1, *)*(*!* - 1) + Щк - 1) (2.97) 

Az utolsó sor utolsó tagja eltűnik, mivel У(к — 1) megfigyelési tér elemei (k — 1)-
dikídőpillanatíg vett jelekből álnak, melyek viszont {k - l)-ig vett w(í) zajból és к - 2-ig 
vett v(/) zajból épülnek fel. Ezek pedig korrelálatlanok a fc-dik időpontbeli w(fc) zajjal. 
Megállapítható tehát, hogy 

ú(k\k - 1) = 0 

Ennél több is igaz. A fenti indoklás a korrelálatlanságról akkor is tartható, ha szűrésről 
beszélünk. Összefoglalva: 

й(*|Л = 0 j < к (2.98) 
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q.e.d. 
Ami szavakkal kifejezva azt jelenti, hogy a legjobb lineáris becslése (előrejelzése j < fc, ill. 
szűrése j = fc) egy zéró közepű fehér zajnak a zéró. (Később általánosítjuk ezt az állítást 
nem-zéró közepű fehér zajra is.) 

Beírva (2.97) és (2.98) eredményeket a (2.96) egyenletbe, látjuk, hogy: 

x(fc + l|fc) = Ф(к + l,fc)x(k|fc - 1) + M{x{k + \)\{{k)} (2.99) 

q.e.d. 
Ez az alak nagyon hasonló (2.44)-hez. Az egy lépéssel előre törté 'ő becslés az előző 

lépésben kapott érték felhasználásával történik (predikció), és az így előálló eredményt 
korrigáljuk az innováción keresztül (korrekció). Ez a prediktor-korrektor szemlélet központi 
szerepet játszik a Kálmán szűrő logikájában [21]. 

Alakítsuk tovább a (2.99) egyenlet utolsó tagját. Használjuk erre az innováció 

£(fc) = H(fc)x(fc|*-l) + v(fc), (2.100) 

alakját. így olyan tagokra jutunk, melyekben felismerhetjük a 2.4 Definícióval bevezetett 
Vft(ib, к — 1) mennyiséget. A részletek mellőzésével, csupán a végeredményre szorítkozva 

M{x(k + Щ(к)} = [Ф(к + 1, k)Vk(k, к - l )H r (*)]x 
x [R(Jt) + H(fr)VÄ(fc, к - l)HT(fc)]-^(ifc), (2.101) 

amit összehasonlítva a K(k + l,fc) Kálmán féle növekmény (2.61) alakjával, láthatjuk, 
hogy: 

A4{x(fc + l)|£(k)} =K(k + \,k){(k) (2.102) 

Használjuk fel ezt az eredményt a (2.99) egyenletben: 

x(fc + l|fc) = Ф(к + 1, fc)x(*|fc - 1) + K(fc + 1, *)£(*) (2.103) 

Várakozásunknak megfelelően visszakaptuk a (2.62) formulát. Hátra van még a K(k + 
1, fc) rekurziós meghatározása. Mivel az előző résznél ezt kihagytuk, most pótoljuk a mu
lasztást. Nem közvetlenül számítjuk ki K(fc+ l,fc)-t, hanem helyette V*(fc,fc- 1) mennyi
séget számítjuk ki rekurzióval, és a Kálmán féle növekményre használjuk a (2.61) alakot. 
Ahhoz, hogy V*(fc, к — l)-t megkaphassuk, használjuk fel definícióját. Emlékeztetőül: 

V Ä(fc,fc-l) = cov{x(fc|k-l)} (2.104) 

Felhasználva x(fc+l|fc) definícióját, valamint a becslésre vonatkozó (2.103) eredményt. 
írhatjuk: 

*(fc + l|fc) = ^(fc+l,fc)-K(fc + l,fc)]x(fc|fc-l) + w(fc)-K(fc+l,fc)v(fc) (2.10Г)) 
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írjuk be (2.105) egyenletet (2.104) meghatározásba! Elvégezve a kijelölt műveleteket, 
az el nem tűnő tagra kapjuk: 

V*(* +1 ,*) = [Ф(* + 1 , Jb) - K(* + l,*)H(*)]x 
x V Ä (*, * - ! ) [ * ( * + 1 ,* ) -K(* + 1,*)H(*))T (2.106) 

Helyettesítsük be fenti egyenletbe K(k + 1, Jb) (2.61) értékét. így olyan rekurzív formá
hoz jutunk, mely már csak az előző lépésbeli V*(&,fc - 1) a priori kovarianciamátrixot 
tartalmazza. 

V Ä (* + 1, к) = Ф(* + 1, Jfc)VÄ(*, к - 1)Фт(к + 1 , к) + Q(Jfc)-
- Ф(* + 1, *)V*(fc, к - 1)HT(*)[H(*)VÄ(*, к - \Щт{к))-1 х 
х [H(ife)VÄ(Jb, it - 1)ФТ(* +1 , к)) (2.107) 

q.e.d. 

Ezzel teljes az i) pont alatti probléma megoldása. Minket azonban nem az x(k + l|Jb) 
becslés érdekel igazából, hanem az állapotvektor x(fc|&) szűrése. (2.64)-ben megelőlegeztük 
azt a formulát, mely kapcsolatot teremt x(Jt + l|Jt) és x(Jk|Jfc) alakok között. Mint emlék
szünk, ez a következő volt: 

x(Jk + l|ifc) = Щ + 1, Jfc)x(Jt|Jt) (2.108) 

Akkor a bizonyítással adósak maradtunk, éppen ideje ezt az adósságot törleszteni. 
írjuk fjl (2.108) bal oldalát (2.88) felhasználásával, és fejtsük ki x(Jt + 1) tagot a (2.80) 
dinamikai egyenlettel: 

x(lfc + 1|*) = М{Ф(к + 1, fc)x(fc) -I- w{k)\y(k)) = 
= Ф(* + 1, k)M {x(*)| Л *)} + «(*#) ( 2 Л ° 9 ) 

De М{х(к)\У(к)} nem más, mint a x(k\k) szűrt érték, a megmaradt ü(fc|fr) tagról pedig 
(2.98)-ban beláttuk, hogy zéró. Ami azt jelenti, hogy (2.109) egyenlet tényleg a (2.108)-ban 
felírt alakot adja: 

x{k+l\k) = 4(k + l4k)x(k\k) 

q.e.d. 
(Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy fenti a állítás már az eredeti levezetés során is bizonyít
ható lett volna, esetleg kicsit hosszadalmasabban.) 

A további gondolatmenet ugyanaz, mint az innovációs folyamatra alapozott levezeté
sénél volt, ezért itt azt nem ismételjük meg. Amit fontosnak tartunk megjegyezni az az, 
hogy ez a fajta tárgyalása a Kálmán szűrőnek talán könnyebben áttekinthetőnek tűnik, 
mint az az út, ahogyan a fejezet elején eljártunk. Ráadásul nem dolgoztunk olyan fogalom
mal (Wiener-Hopf egyenlet), amit nem is igazoltunk, de ha jobban szemügyre vesszük a két 
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«yárá»t,(ée érte már utaltunk), alapvető különbség a gondolatmenetekben nem volt. As in
novációra épülő ismertetés magába foglalja az imént bemutatottat. Ha ott is felhasználtuk 
volna a (2.88) jelölést, ugyanolyan tömör formában tudtunk volna dolgozni, mint itt. Szán
dákunk az volt, hogy még egyszer áttekintsük a szűrő algoritmusához elvezető lépéseket, 
lehetőleg kihagyva a részletekbe menő számításokat, csak a fő gondolatokra koncentrálva. 
Úgy éressük, erre kitűnően megfelelt a másodszorra bemutatott eljárás. A nem részletezett 
•sámitások pedig elvégezhetők hasonló módon, mint azt az innováción alapuló levezetésnél 
tettük. 

0 

Általánosított diszkrét, lineáris Kálmán вжйп 
A dinamikai modellre, valamint a mérési folyamatra tett (2.80) és (2.81) feltételek, 

valamint a zajokra vonatkozó (2.82)-(2.84) összefüggéseket módosítva, a szűrő algoritmusa 
is módosul. Legelőször azt vesszük vizsgálat alá, miként kezelhető az az eset, amikor a 
dinamikai modell gauss-i fehér zaja nem zéró várhatóértékű. Használjuk a várhatóértékre 
az 1. fejezetben (113) alatt bevezetett jelölését: 

т„(к) = {*(к))ф0 (2.110) 

Kérdés, hogyan módosulnak a szűrőegyenletek? 
Korlátozás nélkül alkalmazható a (2.109) egyenlet (gondoljunk vissza az ott elmondot
takra): 

x(* + 1|*) = W + 1, к)М{х(к)\У{к)) + u(*|*) (2.111) 

azzal a különbséggel, hogy most ü(k\k) nem tűnik el. Határozzuk meg ű(fc|fc) értékét. 
Ennek érdekében vizsgáljuk a következő sztochasztikus folyamatot: 

w e (*) = w(fc)-m w (*) (2.112) 

Mivel az így előálló w0(Jt) már zéró várhatóértékű, alkalmazható rá a (2.98) eredményt: 

ue(Jfe|j) = 0 j<k (2.113) 

De akkor 

МЫк)\У())} = M{w0(k) + mw(*)TO)} = 
= Ú{*o(k)\y(j)} + mw{k) (2.114) 

A jobb oldal utolsó sorának első tagja (2.113) miatt eltűnik. Ami marad: 

ú(lb|i) = mw(Jk) j<k (2.114) 

q.e.d. 
Szavakkal kifejezve: fehér zaj optimális, líneárí becslése (előrejelzés vagy szűré») ewtén n 
becsült érték a várhatóérték. (Ez az az általánosítás, amit (2.98) egyenletnél megígértünk.) 
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Használjuk fel ezt az eredményt (2.111)-ben: 

x(it + l|fc) = Ф(* + 1, k)x(k\k) + mw(Jl) (2.115) 

Hátra van még x(Jb+l|it) rekurzív meghatározása. Be fogjuk látni, hogy megkapjuk (2.113) 
alakot. Ezt elérendő, használjuk a következő sztochasztikus folyamatot: 

x 0(*) = x(*)--m x (*) (2.116) 

Csakúgy, mint (2.110)-nél, mx(k) az x(it) várhatóértékét jelöli: 

m x(*) = (x(k)) (2.117) 

Ha a (2.80) dinamikai egyenlet mindkét oldalának képezzük a várhatóértékét, akkor a 
várhatóértékekre vonatkozó alábbi egyenletre jutunk: 

mx(fc +1) = Ф(*г + 1, H:)nix(A-) + mw(Jfc) (2.118) 

Mivel mw(&) ismert, és kiindulásként mx(0)-nak is ismertnek kell lennie (lásd a Kálmán 
szűrőhöz szükséges kezdeti feltételekről mondottakat), (2.118) megoldásával tetszőleges 
időpontbeli iTix(fr) meghatározható. De ez azt jelenti, hogy x(fc|fc) szűréséhez elegendő, 
ha x„(fc|fc) érték ismert, hiszen ha képezzük (2.117) mindkét oldalának becslését, kapjuk, 
hogy: 

x(*|lb) =х в (*|*) + !*Л*) (2.119) 

Vonjuk ki (2.80)-ből (2.119)-et, és használjuk fel (2.112) és (2.117) összefüggéseket. Az 
eredmény: 

x0(Jb +1) = Ф(Аг + 1 , *)xe(Jb) + w„(*) (2.120) 

Mivel (2.113) alapján ű0(Á:|fc) = 0, ezért (1.120) egyenletre már alkalmazható a szűrőal
goritmus. Előbb azonban még meg kell mondanunk, milyen lesz az innovációs folyamat 
alakja esetünkben. Ezért képezzük (2.81) mérési modellnek is a várhatóértékét: 

my(Jb + 1) = H(*)mx(Jfc) + mv(ft) (2.121) 

Mivel niv(fc) = 0 (ezen a feltételen nem változtattunk), kivonva (1.121) egyenletet (1.80)-
ból, az eredmény: 

y(fc) - my(k) = Щк)\х(к) - mx(k)) + v(fc) '2.122) 

Itt is jelöljük у0(к)-Ы а bal oldalon álló különbséget: 

y e ( * ) s y ( * ) - m y ( * ) (2.123) 

Ekkor, felhasználva a (2.117) és a (2.123) jelöléseket, a (2.122) egyenlet az alábbi alakban 
írható: 

уп(к) = Щк)х0(к) + у(к) (2.124) 
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A (2.124) egyenlet az (2.120) dinamikai egyenlethez tartozó mérési modell. Ekkor az inno
vációra (definíciója alapján) a következő kifejezés érvényes: 

£,(*) = y„(*) - H(Jt)x0(Jt|Jt - J) (2.125) 

felhasználható a szűrő algoritmusát megadó (2.75) egyenlet, csak most alsó 0 indexes 
alakjukkal helyettesítendők az abban szereplő mennyiségek: 

хв(*|/Ь) = Ф(*Д-1)х 0(]Ь-1|Е-1)+К(^)[у /(*)-Н(]Ь)Ф(*,]Ь-1)х 0(*-1|]Ь-1)] (2.126) 

Adjuk hozzá az egyenlethez (2.118)-at, és vegyük figyelembe (2.119) összefüggést: 

x(Jb|ib) = Ф(*, к - l)x(Jfc - l|Jb - 1) + mw(ib - 1)+ 
+ K(*)[ye(fc) - Н(*)Ф(*, it - l)x0(k - ljjb - 1)] (1.127) 

Vizsgáljuk meg külön az innovációs tagot (a korrektor rész). Ehhez fejezzük ki y9(fc) 
mennyiséget az (2.123) összefüggéssel, és a megjelenő m y tagra használjuk (2.121) egyen
letet: 

/ =y0(ib) - Щк)Ф(к,к - l)x„{k - \\k - 1) = 
= y(Jfc) - Н(*)[Ф(*, it - l )m x (* - 1 ) + m w(it - 1) + Ф(*,* - l)xe(Jb - 1|* - 1)] 
= y(ft) - Н(*)[Ф(*,it - l)[* e(* - 1|* - 1) + mx(k - 1)] + m w ( * - 1)] (2.128) 

ami tovább alakítható. Először használjuk (2.119)-et, majd alkalmazva (2.115)-öt, a követ
kező alakra jutunk: 

I = y(jfc) - Щк)х(к\к - 1) 

Fentieket összefoglalva, a szűrő algoritmusa: 

x{k\k) = x(k\k - 1) + K(k)[y(k) - x(k\k - I)] 
q.e.d. (2.129) 

Mivel (2.115) ismert, a szűrőalgoritmus teljes. Látható, hogy az egyetlen eltérés ahhoz az 
esethez képest, amikor a dinamikai modell zaja zéró várhatóértékű az az, hogy az egy 
lépéses előrejelzés (2.115) egyenletében új tagként megjelenik a zaj várhatóértéke. 

Hasonló módon vizsgálható az az eset is, amikor a mérési modell zajának várhatóértéke 
nem zéró: 

m v ф 0 (2.130) 

valamint a mérési modellben szerepel egy s determinisztikus jel is: 

y(*)=H(*)x(*) + e(lfe) + v(fr) (2.131) 
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Mint az előbb is tettük, itt is olyan folyamatokra (dinamikai modell és mérési folyamat) 
vezetjük vissza a problémát, melyben a zaj zéró közepű. Ugyanúgy járva el itt is (képezzük 
az eredeti mérési jelvektor és a zaj várhatóértékének különbségét), belátható, hogy az 
innovációs folyamatra a következő alak teljesül: 

£(Jk) = y(k) - m v (*) - s(k) - H(ib)x(Jb|Jb - 1) (2.132) 

ESzzel az innovációval felírva, a szűrőegyenletek nem változnak. 

Különöesen fontos az az eset, amikor a dinamikai modellben jele van egy d determi
nisztikus bemenőjel (vezérlés) is: 

x(Jb + 1) = Ф(* + 1, Jt)x(Jt) + B(*)d(fc) + w(*) (2.133) 

Szó szerint megismételhető az a gondolatmenet, ami megadja x(fc + l|it) és x(fc|&) 
kapcsolatát. Mivel d determinisztikus, a várhatóérték képzésében nem játszik szerepet. 
Csak a végeredményre szorítkozva: 

x{k + l|Jk) = № + l,*)x(*|jfc) + B(k)d(k) (2.134) 

Az összes többi egyenlet változatlan marad. 
A teljesség kedvéért foglalkozzunk még egy esettel, amikor a mérési modell zaja es a 

dinamikai modell zaja korrelált. Minr, emlékszünk, eddig mindig feltételeztük a korrelálat-
lanságot (lásd pl. a (2.85) egyenletet.) Nem fogjuk kiszámítani az erre az esetre érvényes 
formulákat, csak a gondolatmenetet mutatjuk be [12]. Ha tehát (2.85) helyett az alábbi 
összefüggést tételezzük fel 1 8: 

(w(fe),v(0) = Cífc)íw 

A trükk itt a következő: Ha a (2.130) egyenletet átrendezzük 

e(Jb) = y(*)-H(;c)x(Jfc)-v(fc) 

alakúra, akkor az egyenlet bal oldalán a determinisztikus s(k) jel áll. Mivel a dinamikai 
modellben megjelenő determinisztikus jelet pont az előbb vizsgáltuk, cseréljük most ki 
(2.132)-ben a d vektort az s vektorra. (És В mátrix helyett is használjunk egy másik, D 
mátrixot.) Az eredmény: 

x(* + 1) = Ф(* + 1, Jt)x(fc) + D(*)[y(*) - H(*)x(fc) - v(fc)] + w(*) 

Használjuk a következő transzformációt: 

Ф(* + 1. к) = Ф*{к + 1, fc) - D(fc)H(Jfc) 
w'(fc) = w(A) - D(k)\(k) 

d(*) = y(k) 

Mivel továbbra is feltesszük, bogy fehér zajjal van dolgunk, különböző időpillanatokban biztosan nem 
lehet, a kétféle zaj korrelált. Korreláltságrói csak ugyanabban az időpontban beszélhetünk 
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Amivel az egyenletűnk a következő formában írható: 

x(ib +1 ) = Ф*(* + 1, Jb)x(*) + D(*)d(ifc) + w*(fc)(2.135) 

Ez pedig éppen olyan, mint (2.134) alak. Már csak azt kell elérni, hogy korrelálatlan 
legyen a két zaj. Mivel eddig a D mátrixot még nem rögzítettük, még szabadon választható. 
Válasszuk tehát úgy, hogy a kétféle zaj ne legyen korrelált, és értékeljük ki a kovariancia-
mátrixot ! 

cov{w(Jfc), v(k)} = cov{w( *), y( k) - H( ib)x(ib)} = 
= C(fc) - D(fc)R(fc) 

Ha tehát a következő módon rögzítjük D(fc) értékét: 

D(fc) = R-,(lk)C(fc) 

akkor a (2.135) alatti egyenlet zaja korreJálatlan lesz a mérési modell zajával, csupán a 
dinamikai modellben jelenik meg egy determinisztikus bemeneti jel. Ilyen típus« feladat
tal pedig már foglalkoztunk (2.134) alatt. A vonatkozó egyenleteket azért nem írjuk fel, 
mert nem akarjuk vele fölöslegesen az időt (és a helyet) tölteni, az elmondottak alapján 
behelyettesítéssel könnyen megkaphatok. 

Mindezen eredményeket összefoglalva, a következő általános esetet vizsgáljuk: sem a 
dinamikai modellben jelen lévő zaj, sem a modcllzaj nem zéró várhatóértékíí, valamint a 
dinamikai modellben megjelenik egy determinisztikus bemeneti jel. A kétféle zajt Icorrelá-
iatlannak tekintjük (tehát nem foglalkozunk az utoljára vázlatosan elmondott esettel): 

x(fc-n|fc) = *(fr + i, *)*№)• + B(k)d(k) + w(k) (2.136) 
y(fc) = H(fe)x(fc) + v(fc) (2.137) 

(w(fc)) = m w 
(2.138) 

(v(fc)> = m v 
(2.139) 

(v(*),v(0) = R(*)í w 
(2.140) 

(w(*),w(/)) = Q(*),5w (2.141) 
(w(Jb)f v(/)> = 0 (2.142) 

Ezekre a szürőegyenletek: 
Az egy lépésnyi előrejelzés 

i(k + l\k) = Ф(к + 1, кЩк\к) + ЩкЩк) + mw(k) (2.143) 

A szűrés 
x(k\k) = x(k\k - 1) + K(fc)[y(Jt) - ínv(A-) - Щк)х[к\к- 1)] (2.Ш) 
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A Kálmán féle járulék19 

Щк) = Vj(*, к - l)Hr(ifc) x [Щк) + H(ib)VÄ(Jb, к - l JH^Jt ) ] - 1 (2.145) 

As a priori Irovaríanda algoritmus: 

VÄ(fc + 1, *) = Щк + 1, *)У*(*)ФТ( к + 1, к) + Q(Ar) (2.146) 

As a posteriori kovariancia algoritmus: 

V*(k) = [I - К(*)Н(*)]У*(*, Jb - 1) (2.147) 

A kezdeti feltételek 

x(0|0) = m x (0) 
V x (0) = M{i(0)} (2.148) 

Ebben a fejezetben részletesen áttekintettük az optimális lineáris szűrési problémának, 
az ún. Kálmán szűrőnek néhány származtatását. Diszkrét, lineáris folyamatokat vizsgál
tunk. Eljutottunk egy olyan általános esethez is, amikor a rendszer dinamikai modelljében, 
illetve a mérési modellben megjelenik egy determinisztikus külső jel (a szabályozás). Erre 
az esetre felírt szűrőegyenletek összefoglalásával zárult ez a fejezet. 

3. A TÉRFOGATKOMPENZÁTOR 

Ahhoz, hogy eredményeinket, módszereinket szemléltetni tudjuk, szűkségünk van egy 
konkrét, működő rendszerre, amin mindazon ötleteket a gyakorlatban is kipróbálhatunk, 
amiket elvileg jónak tartunk. Van néhány megkötés, amit tekintetbe kell vennünk, amikor 
egy modellt kiválasztunk. Mindenekelőtt diszkrét, lineáris rendszernek kell lennie, ami azt 
jelenti, hogy a dinamikai egyenlet, a (2.136 ) általános alaknak megfelelően az alábbi: 

x(* 4-1) = Щк + 1, k)x(k) + B(Jb)u(it) + w(fc) (3.1) 

Emlékeztetőül: 
x{k) az n dimenziós állapotvektor, 

1 9 EHdig megkülönböztettük я Щк) teljes Kálmán féle járulékot a K(k+1, k) Kálmán féle járuléktól. 
A továbbiakban ezt я hosszadalmasabb elnevezést elhagyjuk, ée Kálmán féle járulék alatt a teljes Kálmán 
félt: járulékot, tehát, K(fc)-t értjük. 
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Ф(*+1, Jt) az állapotvektor к időponbeli értékéből állítja elő a Jt+1 időpontbeli értékét 
u(k) az г dimenziós külső, determinisztikus hatás (vezérlés) 
B(t) az u(fc) vektor hatását közvetíti az állapotvektorra (kontrollmátrix) 
w(fc) a rendszerben lévő zaj (esetünkben mindig fehér zaj) 

A mánk követelmény a mérési modellel kapcsolatos. Felidézve (2.137) alakot, ez az alábbi 
formájú legyen: 

y(k) = H(k)x(k) + v(k) (3.2) 

As egyes mennyiségek az alábbiakat jelentik: 
y(jb) a mérési jel 
Щк) az x(*)állapot vek torból a (zajmentes) jelet előállító operátor 
\(k) a mérési folyamat során felléppő zaj. Hasonlóan, mint a dinamikai modell eseté
ben, vizsgálataink során mindig feltesszük, hogy ez a zaj is fehér. 
Feltesszük, hogy a rendszerünk szabályozását az u kontrollvektorral, а В kontrollmát

rix biztosítja. A szabályozhatósággal a következőt fejezetben foglalkozunk részletesen. Itt 
csak megelőlegezzük a szabályozhatóság feltételét. Mint majd látni fogjuk, a (3.1) dinami
kai egyenlettel leírt dinamikai rendszer akkor és csak akkor szabályozható, ha a 

S k = (в |ФВ|Ф 2 В|. . . |Ф ( я - '>в) (3.3) 

n x nr dimenziójú Sk mátrix rangja n. 
Tetszőleges olyan rendszert választhatunk tehát, ami megfelel a fenti követelmények

nek. De a tanulmány célja az, hogy megmutassa, milyen hibafelismerő rendszerekkel dol
gozhatunk atomerőművekben, ezért modellünket is erőművi berendezések közül kerestük. 
Több lehetőség közül végül is a nyomottvizes reaktorokban használt térfogatkompenzátort 
választottuk. Mint látni fogjuk, működése viszonylag egyszerűen leírható, ugyanakkor a 
technikának egy fontos összetevője, ami kifejezetten alkalmassá teszi az eredmények szem
léltetésére. 

Jól tudjuk, hogy az ideális megoldás az lett volna, ha a paksi erőmű térfogatkom
penzátorára dolgozunk ki egy diszkrét, lineáris modellt, és azon végezzük el a numerikus 
kísérleteket. Mi mégsem az ideális megoldást választottuk, hanem beértük a könnyebb út
tal. Egy, az irodalomban fellelheti") modellel dolgoztunk. Lényeges hangsúlyoznunk, hogy 
mostani célunk csupán annyi, hogy egy működő rendszert bemutassunk, ami magán viseli 
a majdan kidolgozásra kerülő rendszer általános jegyeit, lehetőséget nyújt általános követ
keztetések levonására, és iránymutatóul szolgál egyes konkrét rendszerek megvalósításához. 
Erre pedig, mint azt majd látni fogjuk, az általunk felhasznált modell is kitűnően alkalmas. 
Amennyiben Kálmán szűrőn alapuló hibafelismerő rendszerek alkalmazásáról döntés szü
letik, az elvégzendő feladatok egyik fontos része lesz mindazon rendszerek diszkrét, lineáris 
modelljeinek megalkotása, (ami túlmutat jelenlegi munkánk keretcin), amelyekre a hibafe
lismerő módszerűnket alkalmazni szeretnénk. Ezek egyike lehet pl. a térfogatkompenzátor. 

A fentiekből következik, íogy ebben a fejezetben nem is akarjuk a térfogatkompenzátor 
működését leíró egyenleteket lépésről lépésre megalkotni. Kijelentéseink ezért megmarad
nak az általánosság szintjén, inkább csak a térfogatkompenzátor működéséről szóló tudás 
felfrissítését sz<»Igáljf,k. 
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A térfogatkompenzátor a reaktortartályt a gőzfejlesztővel öesszekőtő me/egágba (hot 
leg) csatlakozik, állandó értéken tartva a primer kör nyomásait. Sematikus elrendezésüket 
mutatja az 3.1 ábra. 

A primer körbe csatlakozó egyéb segédberendezéseket nem tűntettük fel, kivéve a 
primer korbeli folyadékot keringető szivattyút. A térfogatkompenzátor elvi felépítését a 
3.2 ábrán láthatjuk 

Feltesszük, hogy a térfogatkompenzátor tartályában telített gőzével egyensúlyt tartó 
víz van. Ezt a keveréket homogénnek tekintjük. Ha bármely ok miatt a melegágon keresztül 
folyadék áramlik a térfogatkompenzátor tartályába a befolyócsövön (surge line) keresztül, 
az így megnövekvő folyedékmennyiség összenyomja a gőztartományt, növeli a nyomást. A 
megnövekedett nyomás eredeti értékére történő visszaállítására szolgál a térfogatkompen
zátoron levő befecskendezőszeiep (spray valve), ami a primer kör hidegágához (cold leg) 
csatlakozik. A tartályba kerülő hideg cseppekre lecsapódik a gőz egy része, ezáltal csökken 
a tartálybeli nyomás. 

Fordított esetben, a folyadékmennyiség csökkenése nyomáscsökkenést okoz. Ezt a térfogat
kompenzátorba beépített StJtőbcrenr/ezróek (heater) segítségével, a hőmérséklet emelése 
útján lehet korrigálni. 

Az esetleg előálló túlnyomást a biztonsági szelep (relief valve) vezeti cl. 

Ami ebből a nagyon leegyszerűsített, leírásból kitűnik, az, hogy a térfogatkompenzátor 
szabályozórendszerének ki/bekapcsolása egyetlen paraméter, a nyomás értékének megfigye
lése alapján történik. 

Mint azt már említettük, nem foglalkozunk a terfogatkompenzátor működését meg
adó egyenletek megalkotásával, hanem az irodalomban található kész formát használjuk. 
Az így kapott modellről semmi mást nem állítunk, csak annyit, hogy „valami hasonló" 
ahhoz, ami a hazai (paksi) viszonyokat is tükrözné. Mivel numerikus jós/a tokra nem kívá
nunk jutni, nem tartottuk fontosnak, hogy az angol nyelvterület mérnöki gyakorlatában 
meghonosodott mértékegységeket átszámítsuk Sí egységekre. De azért a 3.1 Táblázatban 
megadjuk az átváltási módot. 

3.1 Táblázat 

Mennyiség Angolszász Sí 
Hossz (inch) 1 in 
Térfogat (cubic feet) l ft 3 

Tömeg (pound) 1 lb 
Nyomás (pounds/square inch) 1000 psia 
Hőmérsékelt (Fahrenheit) ±x °F 
Energia (British Thermal Units) 1 Btu 

2.54 cm 
0.0283 m 3 

0.453 kg 
6.9 MPa 

С r>(t*32)" 

1.055 kJ 

Áttérés az SI mennyiségekre 
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3.2 Ábra 
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A dinamikai modell 

Feltételezve, hogy a térfogatkompenzátor tartályában a folyadék-gőz keverék homo
gén, telített, az alábbi három állapotváltozó használható [1,5]: 

Pr: a keverék nyomása 
Rp: a keverék mennyisége 2 0 

T: a keverék hőmérséklete. 

A hőmérsékletmérő „tehetetlensége" miatt a rendszerben uralkodó Tp aktuális hő
mérséklet, hacsak nincs a rendszer már hosszú ideje egyensúlyban, nem fog megegyezni 
a hőmérsékletmérő által mutatott Tm mért értékkel. Az egyensúlyi értékhez való beállás 
mechanizmusára a legegyszerűbbet tételezzük fel [1]: 

d^- = l(Tp-Tm) (3.4) 

ahol г egy időállandó, ami a beállás sebességét szabályozza. 
Telített állapotban a nyomás és a hőmérséklet kapcsolata az alábbi alakú [5]: 

Tp = Q.0630PP + 509.033 (3.5) 

Tapasztalati értékként т = 20л [5] adható. Ezzel az értékkel számolva (3.4) egyenletben, 
és felhasználva T^-re (3.5) alakot, a következőre jutunk: 

~ - = (3.1925 x 10" 3 )Pp - (0 .05)Г т + 25.452 (3.6) 

El kell még döntenünk, hogy amikor állapotváltozóként egyszerűen a T hőmérséklet
ről beszéltünk, melyik hőmérsékletet is értettük alatta; T p-t vagy T T O-et? Első pillantásra 
kézenfekvőnek tűnik, hogy az aktuális hőmérsékletet, tehát Tp mennyiséget vegyük álla
potváltozónak. Hiszei* ez az érték csak a rendszerre jellemző, nem függ az éppen használt, 
hőmérő időállandójától. De ha nem törődünk azzal, hogy milyen ideológiával jutottunk el 
(3.6) egyenlethez, hanem azt mondjuk; hogy állapotváltozónak T m -e t tekintjük, és kapcso
latát Pp-vel mint tapasztalati tényt, elfogadjuk (3.6) alakúnak, akkor (igaz, csak egyetlen 
időállandójú hőmérő esetére) szintén jól leírtuk a rendszerünket. 2 1 Egyensúlyi állapotban 
pedig Tm = Tp fennáll, ott tehát nem is kell megtennünk ezt a megkülönböztetést. 

Normális működési körülmények között, ha elegendő idő állt rendelkezésre a tran
ziens folyamatok lezajlására, és beállt az egyensúlyi állapot 2 2 , az állapotváltozók az un. 

Az irodalomban Rp helyett általában Xp szerepel, de nem akartuk, hogy az X jelölés esetleg kéve 
redest okozzon az állapotvektor általános X jelölésével, ezért válsztoUuk Xp helyett az Rp jelet. 

2 1 Úgy is mondhatnánk, hogy a hőmérőt és a tArfogatkompenzátort egyittesen vizsgáljuk, mint (•«> 
összetett rendszert, aminek hőmérsékletének jellemzésére már egyértelműen T„, szolgál. 

TI Egyensúly alatt, statikus egyensúlyt értünk, nem periig megfelelő külső beavatkozással i l lCstCISr! '«'"' H 

fenntartható dinamikai egyensúlyt. 
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nominálértéküket veszik fel [1,5]. Az ettől való eltérés jelzi, hogy a rendszer is kimozdult a 
(statikus) egyensúlyból. Mivel számunkra pont. azok az esetek érdekesek, amikor a rendszer 
nincs egyensúlyban (hiszen éppen ekkor válik szükségessé a szabályozás, hogy visszavigyük 
a rendszert az egyensúlyi állapotába), elegendő, ha esnk az állapotváltozók nominálértéktől 
való e/térését figyeljük: 

ijX = X ^nominal (3.7) 

Az egyszerűség kedvéért, hogy ne kelljen annyiszor használni а Д jelet, megállapodunk 
abban, hogy ezentúl állapotváltozó alatt a (3.7) alapján képezett különbséget értjük, tehát 
pl. a nyomás ettől kezdve 

' p ' * ' i> ' nominal \3.8) 

lesz. Ami azt jelenti, ha valamelyik állaj>otváltozó zéró, akkor az aktuális érték éppen a 
nominálérték. Tehát, ha az összes állapotváltozó zérus, azaz, ha x = 0, akkor a rendszer 
(statikus) egyensúlyban van. 

Zaj és külső beavatkozás nélkül a térfogatkoinpenzátor dinamikáját leíró egyenlet, 
vektor-mátrix alakban az alábbi lesz: 

Л р ( * + 1 ) \ / 1 0 0 \ JRP(k) 
PP{k + l) = ( 0 1 0 Pp(k) 
Tm(k+1)/ VO 0.OO319 0 .95/ \Tm{k) 

(3.9) 

A sznhályozás 

A téifogatkompenzátor nyomásértéket figyelve, a 3.2 Táblázatban feltüntetett set ill. 
reset értékek alapján kapcsolhatók ki/be az egyes szabályozóberendezések. 

3.2 Táblázat 

Befecskendezőszelep set pontja 2275 psia 
Befecskendezőszelep reset pontja, 2250 psia 
Biztonsági szelep set pontja 2425 psia 
Biztonsági szelep reset pontja 2405 psia 
Főfűtőkör set pontja 2250 psia 
Főfűtőkör reset pontja 2280 psia 
Segédfűtőkör set pontja 2245 psia 
Segédfűtőkör reset pontja 2260 psia 

A set/reset pontok 

Ha valamelyik szelep nyitott, akkor az azon (időegység alatt) áthaladó anyagmennyiség 
értéke már adott, rögzített, érték. Arra tehát már nincs mód, hogy ugyanazon a szelepen, 
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nyitott állapotban, zérótól maximális értékig, folyamatosan változtathassuk az áramlás 
nagyságát. Konkrét példaként megemlítjük, hogy a biztonsági szelepen (relief valve) ke
resztül, ha az kinyit, időegység (adott esetben ez másodperc) alatt 2 lb m gőz távozik. 

A térfogatkompenzátor általános ismertetése során említettük a beépített fűtést. Ez 
a most tárgyalt modellben két körre válik szét, a nagyobb teljesítményű főkör mellett 
felhasználtak egy közel harmadakkora teljesítményű segédfűtést is. Természetesen ennek a 
két körnek a set/reset pontjuk eltérő (lásd 3.2 Táblázatot), másként nem is lenne értelme 
szétválasztani őket. 

A 3.3 Táblázatban gyűjtöttük össze a fűtőkörök teljesítményadatait, valamint a sze
lepekhez tartozó áramokat. 

3.3 Táblázat 

Befecskendezöszclepi áram (u, p) 0.0446 ft3/sec 
Biztonsági szelepi áram (u s / >) 2 lbm/sec 
íofűtőkör teljesítménye (Qc

h't

c

r) 33.12 Btu/sec 
Segédfűtókőr teljesítménye "(ft*,?*') И-37 Btu/sec 

A futóteljesítmények és az (anyag)áramok 

Ha a befecskendezőszelep (spray valve) nyitva van, akkor ahhoz, hogy a primer kör 
teljes folyadékmennyisége ne változzon, szükségszerű, hogy a befolyócsövön (surge line) 
keresztüli áram ennek mértékében csökkenjen. Olyan üzemi körülmények között, amikor 
mind a befecskendező szelep (spray valve), mind pedig a biztonsági szelep (relief valve) 
zárva van, tehát amikor u„r = 0 és u r v = 0 , akkor definíció szerint u , v r j y , adja meg 
a befolyócsövön (surge line) áthaladó folyadékáramot. Mindez összefoglalóan az alábbi 
formába írható [5]: 

«W = »,ur»y» - »*p (ЗЛО) 

A fentieket összefoglalva, az u kontrollvektor az alábbi 4 dimenziós vektor lesz: 

(3.11) 

A Qhtr jelölést a fő-és segédfűtésre együttesen használjuk. Ezt azért tehetjük meg, mivel 
mindkét fűtőteljesítmény ugyanolyan módon hat az állapotvektorra, azaz а В kontroli-
mátrixban mindkettőhöz ugyanolyan értékek tartoznak. Ezért nem szükséges őket meg
különböztetni, (így a kontrollvektor ill. a kontrollmátrix dimenzióját csökkenteni tudjuk.) 
Annyit kell csak szem előtt tartani, hogy mindkettő működése esetén a fűtőteljesítmény 
egyszerűen a két teljesítmény összege lesz: 

Qntr = QZ + QbHiCrkHp № 
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Bizonyítás nélkül felírjuk а В kontrollmátrixot [5]: 

( -3 .04ХНГ 4 -3 .69x10-* 1.55x10-* З.бЗНГ7 \ 
0.8609 -O.906 -3.983 0.01 I (3.13) 

0 0 0 0 / 
Az, hogy а В mátrix utolsó sora csupa zéró, arra utal, hogy a homérséklátváltozást 

teljesen megszabja a nyomás és az előző időpontbeli hőmérséklet [ehhez lásd a (3.5) egyen
letet], tehát 7*m-re az u kontroUvektornak nincs közvetlen hatása. 

A következő Fejezetben megmutatjuk, hogy В mátrixszal a térfogatkompenzátor va
lóban szabályozható. 

A modellzaj 

A dinamikai modellben fellépő additív w zajról a következőket tesszük fel: zéró várha
tóértékű, gausá, fehér zaj. (Ezen fogalmak részletezését lásd az 1. Fejezetben, konkrétan az 
1.2 és 1.3 Definíciókat.) Mivel ezen feltételek mellet w-t a kovarianciamátrixa egyértelműen 
meghatározza23, ezért elegendő azt megadnunk. Ennek értéke (alkalmazva (2.40) jelölést: 

(0.00025 0 0 \ 
0 0.04 0 (3.14) 

0 0 0.09 / 
A fenti értéket [5]-ből vettük. 

A mérés 

A térfogatkompenzátor állapot vektorának komponensei, amint azt az előzőekben lát
tuk, a Pp nyomás, a Tm hőmérséklet és a keverék Rp mennyisége. Ezek közül a nyomás 
és a hőmérséklet közvetlenül mérhetők. Nem mérhető viszont az Rp érték; helyette egy 
származtatott mennyiséggel, az Lp ún. elrvivaJens /oJyadékszínítel dolgozhatunk [1], mely 
a Pp nyomásnak és az Rp keverékmennyiségnek a függvénye: 

Lp = Lp(Rf1Pp) (3.15) 

2 3 A Gauss folyamatokat a várhatóérték vektoruk és s kovarianciamátrixuk egyértelműen meghatároz 
(lásd () oldalt (5]-ben), a jelen esetben pedig a várhatóét íék adott (zéró). Meghatározottság természetesen 
nem att jelenti, hogy adott pillanatban W értéket pontosan meg tudjuk mondani, hiszen az egy sztochaszti
kus folyamat egy reprezentációjának adott к időpontbeli értéke, valószínűségi változó. A meghatározottság 
a sztochasztikus folyamatra vonatkozik. 
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И* ft térfogatkompenzátor nominálértéken működik, akkor az ekvivalens folyadékszint ér
téke is nominálérték, melynek nagysága, [5] alapján: 

"B nominal = 43.5 in (3.16) 

Mint arra már rámutattunk, számunkra igazán az az eset érdekes, mikor állapotvektor 
értéke eltér a nominálértéktől. Ugyanez igaz a mérési jelekre is (a mérési modell linearis 
kombinációval állítja elő az állapotvektorból a mérési jelvektort). 

ALp = L , - L 9 nominmt ( 3 . 1 7 ) 

A rövidebb írásmód kedvéért itt is elhagyjuk а Л jelet, és Lr vei a továbbiakban már 
a különbséget jelöljük (lásd (3.8) alakot): 

Lp ' * Lp — Lp nominal ( 3 . 1 8 ) 

Ha az állapotvektor a nominálértéke körül csak kicsit változik az ekvivalens folyadék
szint az alábbi lineáris formulával [1,4,5] közelíthető: 

Lp = ( - W.5)Rp + (0.0149)Pp (3.19) 

ami nem más, mint (3.15) sorfejtése az elsőrendű vágókig. Ne feledjük el, hogy (3.19)-ben 
mind Rp és Pp, mind pedig az Lp a nominálértéktől való e/térést jelentik. 

Az ekvivalens folyadékszint mérése általában redundánsán történi, azaz több függet
len szintméröt használunk [5]. Esetünkben ezek száma három, melyekre ugyanaz a (3.19) 
összefüggés áll fenn. Ha egy alsó i indexszel sorszámozzuk a redundáns szintmérőket, akkor 
(3.19) felhasználásával az alábbi módon írhatjuk a szintmérők működését: 

Lp i = ( - 197.5)Я, + (0.0149)P, (3.20) 

Még egy megjegyzést kívánunk tenni: mivel a nyomás és a hőmérséklet közvetlenül 
mérhető, egy külön felső m indexszel megkülönböztetjük a mért mennyiségeket az állapot
vektor megfelelő mennyiségeitől. És hogy jelölésünk egységes legyen, ezt az indexszelést 
használjuk a vízszintmérő esetében is. Mindezek után az у mérési jelvektor az alábbi 5 
komponensből áll (3 a redundáns ekvivalens folyadékszintmérő, 1 nyomás- és 1 hőmérsék
letmérő): 

У-
Í m 1 

Vi 
Lm 

p3 
nm 

\Tm / 
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felhasználva (ЗЛ9)-(3.21) egyenleteket, а (3.2) mérési modellben szereplő H mátrixra 
az alábbi adódik: 

H = 

/-197.5 0.0149 °\ 
-197.5 0.0149 0 
-197.5 0.0149 0 

0 1 0 
к 0 0 1 / 

(3.22) 

Hasonlóan, mint azt a dinamikai egyenlet esetében megtettük, itt is meg kell adnunk 
a mérés során megjelenő zaj jellemzőit. Itt is feltételezzük, hogy zéró várhatóértékű, ga-
ussi, fehér zaj terheli a mérést. A dinamikai modellnél elmondottak alapján itt is elegendő 
megadnunk a zaj kovarianciamátrixszát, melyet R-rel jelölünk (bízván benne, hogy nem 
okoz keveredést a térfogatkompenzátor tartályában lévő keverék mennyiségére használt Rp 

mennyiséggel, ami a térfogatkompenzátor állapotvektorának egyik komponense, állapot
változó). Használva a már idézett irodalma,, kapjuk: 

R = 

/0.01 0 0 0 0 \ 
0 0.01 0 0 0 
0 0 0.01 0 0 
0 0 0 0.1 0 

V о 0 0 0 0.25/ 

(3.23) 

Ezzel valamennyi adatot előállítottunk. Gyűjtsük ezeket most össze. A térfogatkom
penzátor (3.1) dinamikai egyenletére (3.9), (3.10) és (3.13) felhasználásával adódik: 

( 

RP(k + iy 
P,(* + l) | = 
ЗДЬ + 1), 

1 0 
0 1 
0 0.00319 

-3.04 x 10~4 

0.8609 
0 

R„(k) 
Pp{k) 
Tm(k) 

-3.69 x 10" 4 

-0.906 
0 

+ 

1.55 x Ю - 4 

-3.983 
0 

3.6310"7 

0.01 
0 

+ w 

A mérési folyamat (3.2) modelljébe behelyettesítve(3.21) és (3.22) alakokat, kapjuk: 

Pp

m(k) 
\TÍk)m/ 

/-197.5 0.0149 0 \ 
' -197.5 0.0149 0 * 

-197.5 0.0149 0 
0 1 0 
0 O l / 

Rp(k) 
+ v (3.25) 

A dinamikai modell és a mérési folyamat zajának kovariancaimátrixát (3.14) és (3.23) 
adja meg. 
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3.4 Táblázat 

Keverékmennyiség Rp „om,„ai 0.0907 
Nyomás P p n o m i n j f 2262 psia 
Hőmérséklet Tm nominai 653.47 °F 
Ekvivalens folyadékszint Lp, nominal Vi 44.5 in 

Az állapotvektor és a vizszintmérö nominális értékei 

A nominálértékeket 3.4 Táblázatban gyűjtöttük össze: 

Ebben a fejezetben a nyomottvizes reale torokban használatos térfogat kompenzátor 
egy diszkrét, lineáris modelljét írtuk fel, készen vett eredmények alapján. Nem állt szándé
kunkban a paksi berendezésnek pontos modelljét megadni, ugyanis csupán annyi a célunk, 
hogy az itt bemutatott rendszert numerikus kísérletekre felhasználhassvik, és ezen keresztül 
olyan általános következtetéseket vonhassunk le, ami a konkrét, alkalmazott modellpara-
méterektől független. 

4. M E G F I G Y E L H E T Ő ÉS SZABÁLYOZHATÓ R E N D S Z E R E K 

A Bevezetőben és a 3. Fejezetben is elhangzott egy rendszerrel kapcsolatban az, hogy 
megfigyelhető, ill. hogy szabá/yoz/iafó. Akkor mindenkinek az intuíciójára bíztuk, hogy mit. 
is ért ezen fogalmak alatt, mivel azokon a helyeken még nem volt szükség szabatos definíci
ókra. A továbbikhoz viszont már szükséges lösz annak eldöntése, hogy adott körülmények 
között rendszerünk pl. megfigyelhető-e, avagy sem. Tételeket fogunk kimondani, melyek 
szükséges és elégséges feltételeit, adják a megfigyelhetőségnek és a szabályozhatóságnak. 
Természetesen ehhez előbb pontos definíciókra van szükség. 
Diszkrét, lineáris rendszerekre korlátozzuk az állításokat. Tételeinket nem bizonyítjuk be, 
de természetesen megadjuk a megfelelő forrást. 2 4 

Megfigyelhetőség 

Idézzük fel a 2. Fejezetben mondottakat, egy diszkrét, lineáris dinamikai rendszer di-

2 4 Úgy érezzük, itt a bizonyítás csak fölöslegesen növelné a terjedelmet. Ezen kívül, a megfigyelhetőséggel 
ée szabályozhat ósággal kapcsolatos állítások nem játszanak a dolgozatban olyan alapvető ezerepet, mint 
pl. a Kálmán szűrő játszik. Nekünk éppen elegendő az, ba meg tudjuk állapítani, hogy megfigyclhetö-e a 
rendszerünk, vagy sem. A további következtetések ugyanis már függetlenek attól, milyen módon döntöttük 
el a kérdést. 
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namikai egyenletéről és a mérési modelljéről. Mint emlékszünk, a következő összefüggések 
szerepeltek [lásd a (2.20), a (2.39) és a (2.42) egyenleteket]: 

x(lfc +1) = Цк + 1, Jt)x(Jk) + B(*)u(Jb) + w(Jb) (4.1) 
y(*) = H(k)x(k) + v(Jt) (4.2) 

Emlékeztetőül: 

x(lb) az n dimenziós állapotvektor, 
y(Jb) az m dimenziós mérési jelvektor, 
Ф(*+1, Jt) az állapotvektor Jk időponbeli értékéből állítja elő a Jfc+1 időpontbeli értékét 
H(jfc) az x(fc)állapotvektorból a (zajmentes) jelet előállító operátor 
u(Ar) az г dimenziós külső, determinisztikus hatás (vezérlés) 
B(&) az u(fc) vektor hatását közvetíti az állapotvektorra (kontollmátrix) 
w(ür) a rendszerben felléppő fehér zaj 
v(fc) a mérési folyamat során felléppő fehér zaj. 

Ezek után következzék a 

4.1 Definíció: 
A fenti egyenletekkel meghatározott dinamikai rendszerről akkor mondjuk, hogy meg

figyelhető, ha bármely t0 időpillanatbeli x(0) állapot meghatározható véges intervallumon 
vett mérési jelek ismeretében, azaz ha adott 

y(0 v/e[o,i, . . . i] 

ahol L véges (14]. 

A további vizsgálatainkhoz szükségünk lesz az ún. megfigyelési mátrixra. 

4.2 Definíció: 
A (4.1) és (4.2) egyenletekben szereplő H és Ф mátrixokból az alábbi módon megha

tározott 

О = ( Н Т | Ф Т Н Т | ( Ф 2 ) 7 ' Н Г | . . . | ( Ф П - , ) Т Н Г ) (4.3) 

n x nm dimenziós О mátrixot megfigyelési mátrixnak nevezzük. 

Ezek után bizonyítás nélkül közöljük azt a tételt, mely a megfigyelhetőség szükséges 
és elégséges feltételét adja (9). 

4.1 Tétel: 
\ (4.1) dinamikai egyenlettel leírt rendszer a (4.2) mérési modellen keresztül megfi

gyelhető akkor és csak akkor, ha a 4.2 Definícióval meghatározott n x nm dimenziós О 
mátrix rangja n. 
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Előfordulhat olyan eset is, amikor a mérési jelvektorunk egyetlen mérési jelből áll. Ilyen 
esetre jutunk, ha a (4.2) egyenletetben szereplő y(Jfc) m dimenziós vektornak kiválasztunk 
az egyik (legyen pl. az t-dik) elemét, y;(fc) -t. Erre a komponensre a (4.2) mérési modell 
az alábbi alakú lesz: 

! К ( * ) « 1 Э Д х ( * ) + „,(*) (4.4) 

itt H,(fc) jelöli a H(k) mátrix t-dik sorát (sorvektor). 2 5 

Tételezzük fel, hogy rendszerünk olyan, hogy a (4.1) dinamikai egyenlettel, és a (4.4) 
mérési modellel leírva is megfigyelhető (a 4.1 Definíció értelmében). Hangsúlyozzuk, hogy 
a mérési jel most sknlár. Tehát azzal az (elég erős) feltevéssel élünk, hogy az n dimenziós 
x(fc) állapotvektor egy sknlár mérési jel ismeretében is „reprodukálható". Skalár mérési 
jelek esetében az O e , ekkor n x n-es, megfigyelési mátrix alakja, (4.3)-nak megfelelően, az 
alábbi lesz (az alsó „ index utal a sknlár jelre): 

О . = ( Н , Т | Ф Т Н |

Т | ( Ф 2 ) Г Н !

Г | . . . | ( Ф " - , ) Г Н | Г ) (4.5) 

Skalár megfigyelésre a megfelelő állítás: 

4.2 Tétel: 
A (4.1) dinamikai egyenlettel leírt, rendszer a (4.4) skalár mérési modellen keresztül 

akkor és csak akkor figyelhető meg, ha a (4.5) egyenlettel meghatározott n x n-es O , mátrix 
nem szinguláris [14]. 

Szubnlyozlmtósng 

A híbafelismerésscl foglaJkoző fejezetben fel fogjuk használni a megfigyelhetőség fo
galmát, és lényeges szerepet fog kapni annak eldöntésében, hogy a különféle hibafelismerő 
módszerek közül adott esetben melyik alkalmazható, ill. melyik nem alkalmazható. 

A szabály ozhatóságnak dolgozatunbn nem jut ilyen jelentős szerep. A 3. Fejezetben 
bemutatott térfogatkompenzátor modelljénél megemlítettük ugyan, hogy а В kontrollmát-
ríx olyan, hogy rajta keresztül a térfogatkompenzátor szabályozható, de ezt az állításunkat, 
ott nem \\i láttuk be. Igaz, erre túlzottan nagy szükség nem is volt, mert a térfogatkom
penzátort leíró modellt készen vettük, így legfeljebb kipróbálhatjuk, valóban jó-e? 
A teljességhez azonban hozzátartozik, hogy a megfigyelhetőség mellett, megismerkedjünk 
a szabályozhatósággal, mert olyan esetekben, amikor valaki el akarja készíteni egy adott 
rendszer dinamikai modelljét, gyakorlati problémaként kerül szembe a «zabályozhntóság 
követelményével. 

A (4.1) és (4.2) egyenletekkelieíit diszkrét, lincnris rendszer szabályozhatósága!! az 
alábbiakat értjük: 

Ezért is használjuk a vwlaglM'tfis írásmódot H/(A -)-ra. 



4.3 Definíció: 
A (4.1) dinamikai egyenlettel leírt rendszer szabályozható, ha tetszőleges x(Jt„) kezdeti 

állapotból tetszőleges x(kfinal) végállapot elérhető véges kfina( > k0 időpontra, valamilyen 
u kontrollvektor alkalmazásával [14]. 

Bizonyítás nélkül közöljük azt a tételt, ami annak szükséges és elégséges feltételét 
mondja ki, hogy egy rendszer a fenti definíció értelmezése szerint szabályozható legyen 
[9,14]. 

4.3 Tétel: 
A (4.1) dinamikai egyenlettel leírt rendszer akkor és csak akkor szabályozható, ha a 

s k = (В|ФВ|Ф 2 В| . . . ^ < " - 1 } B ) (4.6) 

n x n r dimenziójú Su mátrix rangja n. 

Alkalmazás a térfogatkompenzátorra 

A fent bevezetett fogalmakat alkalmalmazzuk a 3. Fejezetben leírt térfogatkompen
zátor esetében. Ott megelőlegeztük, hogy a (3.13) alatti В kontrollniátrixon keresztül a 
rendszer szabályozható. Lássuk is be most ezt az állítást! 

Készítsük el a (3.13) szerinti kontrollmátrix, és a (3.9) alatti Ф mátrix felhasználásával 
a (4.6) egyenlettel megadott S* 3 x 12-es mátrixot. Az alábbi eredményt kapjuk: 

-3.04 x 10 ' 4 -3.G9 x 10" 4 1.55 x 10~4 3.6310"7 

Sk = ( 0.8609 -0.906 -4.983 0.01 
0 0 0 0 

-3.04 x 10~ 4 -3.69 x 10~ 4 1.55 x Ю - 4 3.6310"7 

0.8609 -0.906 -4.983 0.01 
0.863 0.90S8 4.99 0.01 

-3.04 x 10" 4 -3.69 x 10" 4 1.55 x 10~ 4 3.G310 - 7 

0.8609 -0.906 -4.983 0.01 
1.684 -1.772 -0.975 0.0195 

(4.7) 

Nem lehetett másként elhelyezni a mátrixot, csak a fenti módon. A függőleges vona
lakkal elválasztott részek egymás mellett helyezkednek cl, így alkotván 12 oszlopot (és 3 
sort). 
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Számítással igazolható, hogy S* mátrix rangja 3. Ehhez az kell, hogy találjunk legalább 
egy 3x 3-as, nem szinguláris almátrixot S* mátrixban.2 6 Válasszuk ki ehhez pl. a következő: 

( -3.04X10" 4 -3.69X10" 4 3.6310"7 \ 
0.8609 -0.906 0.01 1 

0 0 0.0195 / 

M l t 2 , 1 2 = I 0.8609 -0.906 0.01 (4.8) 

almátrixot. (Az eredeti (4.7) alatti mátrixnak elhagytuk a 3-11 oszlopait.) Ennek a 3 x 3-as 
Mit2,i2 mátrixnak a determinánsa 

Det (M l i 2 , , 2 )=5 .37x l0 - 4 

tehát a 4.3 tétel alapján a (3.9) dinamikai modellel leírt térfogat kompenzátor a (3.12) 
kontrollmátrixszal szabályozható. 

A fejezet hátralévő részében a térfogatkompenzátor megfigyelhetőségét vizsgáljuk, kü
lönféle esetekben. Ezekre az eredményekre a dolgozat többi részében szükségünk is lesz. 
Célszerű itt megvizsgálni a különféle eseteket (skalár mérési jelek, két- ill. háromdimenziós 
mérési jelvektorok esete), hogy adott helyen ne kelljen megtörni a gondolatmenetet egy 
(szorosan nem odaillő) számítással. 

Elsőként a térfogatkompenzátor skalár mérési jelekkel történő megfigyelhetőségét vizs
gáljuk. Nyilvánvaló, ha az összes skalár jellel külön-külön megfigyelhető a rendszer, akkor 
bármilyen magasabb dimenziójú mérési jelvektorra (melyeknek komponensei az adott ska
lár jelek) is megfigyelhető marad. Általában, ha az összes m dimenziójú mérési jelvektorral 
megfigyelhető a rendszer,akkor m-nél nagyobb dimenziójú mérési jelvektorral is megfigyel
hető. 2 7 

Mint láttuk, skalár mérési jellel való megfigyelhetőség eldöntéséhez a 4.2 definícióval 
megadott O, megfigyelési mátrixok szinguláritását kell vizsgálnunk. Ahhoz, hogy meg
konstruálhassuk O, mátrixokat, használjuk fel (3.22) alatt megadott H, valamint (3.9) 
szerinti Ф mátrixokat. Mivel a folyadékszint mérése redundáns, ha egyik szintjelző mé
rési jelével nem figyelhető meg a rendszer, akkor semelyik szintjelzővel sem. Ez abból is 
nyilvánvaló, hogy a H mátrix első három sora megegyezik, tehát ezek közül bármelyiket 
kiválasztva, a felhasználásával megalkotott O, mátrixok meg fognak egyezni. Ezért ele
gendő közülük egyet megvizsgálni. Jelölje egy fe lső , n d e x azt, melyik mérési jelből kiindulva 
alkottuk meg a megfigyelési mátrixot, azaz a H mátrix melyik sorát használtuk:28 

oL. **L; 
op. ^ ptn 

oT. ^ <т>т (4.9) 

M Több ekvivalens definíciója is van egy mátrix rangjának, de esetünkben ez a legalkalmazhaf óbb. Neve
zetesen: egy mátrix rangja П akkor, ha a mátrixból (tetszőleges sor ill. oszlop elhagyásával) kiválaszthsiló, 
legmagasabb dimenziójú, nem-szinguláris almátrixának dimenziója n. 

2 7 Ez csupán elégséges feltétel, de nem szükséges, mint erre hamarosan fogunk is példát látni. 
3 8 Idézzük fel a (3.21) jelölést. 
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A H mátrixból kiválasztott megfelelő sorvektorok pedig, felhasználva az eredeti (3.22) 
alakot: 

H L = (-197.5 0.0149 0) (4.10) 
H p = (0 1 0) (4.11) 
H T = (0 0 1) (4.12) 

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért, idemásoljuk (3.9)-ből vett Ф mátrix transzponáltját 
is: 

Ф1 ( 1 0 0.00319 \ 
0 1 0 ] (4.13) 

0 0 0.95 / 
Helyettesítsük be fenti értékeket (4.5) meghatározásba. A következő 3 x 3-as megfi

gyelési mátrixokat kapjuk: 

-197.5 -197.5 -197.5 
O^ = | 0.0149 0.0149 0.0149 ) (4.14) 

0 0 0 

Mivel első két sora megegyezik, fenti mátrix determinánsa zérus. 

(4.15) 

Ez a mátrix szintén szinguláris. 

0 \ 
1.00622 1 
0.9025 / 

'0 0 
Oj = ( 0 0.00319 0.00622 ) (4.16) 

1 0.95 0. 

Láthatóan ez a mátrix is szinguláris. 

Skalár mérési jelek esetére az 4.2 Tétel mondja ki a megfigyelhetőség feltételét. Idézve 
az eredményt, szükséges és elégséges feltétel, hogy a megfigyelési mátrix ne legyen szin
guláris. Az .előbb láttuk, hogy (4.14)-(4.1G) mátrixok valamennyien szingulárisak, tehát 
alkalmazva a tételt, eredményünket az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

4.1 Lemma: 
Egyetlen mérési jellel a térfogatkoinpeuzátorunk nem megfigyelhető.29 

Ez az eredmény egyáltalán nem váratlan, hiszen И mérési modellünk olyan, hogy pl. mind a nyomán, 
mind a hőmérséklet, mint mérési jel, rsak a/, állapot vektor nyomás ill. homérsékletkoinponensétől függ, és 
a többi állapotváltozóótól független. Egyedül a folyndekszintméiő esetében várhattuk volna, hogy képe» 
leírni a rendszer állapotvcktorát, de mint kiderült ( I I I ) alakból, ez sem áll fenn. 
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Ezután térjünk rá a két mérésijeiből álló mérési jelvektorokkal végzett vizsgálatokra. 
Megtartva az indexeléssel való jelölését a kiválasztott mérési jeleknek, az alábbi három 
lehetőségre jutunk 

*" = {% )• *" = ( £ )•• >TP = {% ) «•»> 

Nyilvánvaló, hogy yLL alkalmazásával szintén nem megfigyelhető a rendszer, hiszen a skalár 
yL használatával sem volt az, és a folyadékszintmérés redundáns, tehát új információt (a 
dinamikai modellről), pusztán azzal, hogy kétszer vesszük figyelembe ugyanazt a mérési 
jelet, nem nyerünk. 

Állítsuk elő a két dimenziós mérési jelvektorokhoz tartozó megfigyelési mátrixokat. 
Az eredeti H mátrix megfeleóe sorainak elhagyásával, és az (4.3) szerinti mátrixmüveletek 
elvégzése után a következő 3 x 9-es mátrixokra jutunk: 

Ol'p = I 0.0149 1 0.0149 1 0.0149 1 
197.5 0 
1149 1 
0 0 

•197.5 0 -197.5 0 -197.5 0 
O " - | 0.0149 1 0.0149 1 0.0149 0.00622 

0 1 0 0.95 0 0.9025 

0 0 0 
O p r = | 1 0 1 0.00319 1 0.00622 

0.9025 0 0.9025 

(4.18) 

(4.19) 

(4.20) 

Az első esetben az O l p mátrix harmadik sora, míg a harmadik esetben az О első sora 
csak zéró elemeket tartalmaz, tehát ezekből a mátrixokból biztosan nem választható ki 
nem-szinguláris, 3 dimenziós almátrix. 3 0 

A második esetben megmutatjuk, hogy kiválasztható (legalább) egy 3 x 3-as, nem
szinguláris mátrix az O ^ mátrixból. Vegyük például az Ol'T mátrix második, harmadik 
és negyedik oszlopából képzett М£ "3,4 mátrixot: 

0 -197.5 0 
0 0.01491 0.00319 
1 0 0.95 

M g i 4 = 0 0.01491 0.00319 (4.21) 

3 0 Hiszen akárhogyan is hagynánk cl oszlopokat О mátrixból, я kapott almátrixnak az első sora 
akkor is csupa zéró elemből áína. Ma pcHig az eredeti О mátrixnak elhagynánk az első. nulla elemekei 
tartalmazó sorát, már rsak legfeljebb 2 dimenziós mátrixokra juthatnánk. 
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Ennek a négyzetes mátrixnak a determinánsa: 3 1 

D e t ( M g > 4 ) = 0 . 6 3 (4.22) 

Eredményeinket foglaljuk össze a következő lemmába: 

4.2 Lemma: 
A térfogatkompenzátor két mérési jellel akkor megfigyelhető, ha a mérési jelek közül 

az egyik a folyadékszintmérő jele, a másik pedig a hőmérséklet, azaz ha az alábbi mérési 
jelvektort alkalmazzuk: 

=(£) (4M) 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 4.2 Lemma állítását a hibefelismeréssel foglalkozó 4. 
Fejezetben fogjuk felhasználni. 

Hogy teljes legyen a kép, álljon itt még egy eredmény: 

4.3 Lemma: 

Ha három mérési jelet választunk ki, amelyek között a folyadékszintmérés nem szerepel 
redundánsán, akkor a rendszerünk megfigyelhetővé válik. 

Bizonyítás: Ennek az állításnak a belátásához használhatjuk azt az egyszerűsített 
mérési modellt, amellyel ennek a résznek az elején már találkoztunk. Ugyanis az állítás 
kimondja, hogy a folyadékszintmérés redundáns jeleiből csak egyet használhatunk fel, azaz 
a mérési jelvektorunk a következő lesz: 

(4.24) 

A megfelelő H mátrixot úgy kapjuk, ha az eredeti (3.22) alakból az első két sort egyszerűen 
elhagyjuk. A kapott H mátrix trnnszponáltja: 

-197.5 0 0 
H T = | 0.0149 1 0 | (4.25) 

0 0 1 

Felhasználva а Ф г mátrix (4.13) alatt található értékét, a (4.3) meghatározás alapján 
kiszámított O , megfigyelési mátrixra a (4.23) alatti 3 x 9-es alak adódik: 

-197.5 0 0 -197.5 0 0 -197.5 0 0 
O, = | 0.00149 1 0 0.0149 1 0.00319 0.0149 1 0.00622 

0 0 1 0 0 0.95 0 0 0.9025 
(4.23) 

3 1 Fejtsük ki pl. (4.21) alatti mátrixot az utolsó sora szerint. Annak csak rgy deine, nem zéró. 

57 



Számítással ellenőrizhető, hogy O , mátrix rangja 3. Legegyszerűbb, ba első három 
oszlopot választjuk ki, ami nem más, mint az egyszerűsített, 3 x 3-as H mátrix transzpo-
aáJtjk* 

( -197.5 0 0 \ 
0.0149 1 0 j (4.26) 

о о i ; 
aminek determinánsa: 

Det(H) = -197.5 (4.27) 

Ki tudtunk választani tehát egy nem-szinguláris, 3 x 3-as almátrixot 0«-b, ami a 4.1 Tétel 
•lapján éppen a megfigyelhetőség feltétele. 
Est akartuk bizonyítani. 

Az előző lemma két mérési jellel való megfigyelhetőség eredményeit gyűjtötte össze. 
Láttuk, hogy nem minden esetben elég két mérési jel a megfigyelhetőséghez. A most bizo
nyított lemma viszont kimondja, hogy három mérési jel már elég. Ez arra a lábjegyzetbeli 
megjegyzésre példa, amelyben felhívjuk a figyelmet arra, hogy ahhoz, hogy egy rendszer m 
dimenziós mérési jelvektorral megfigyelhető legyen, nem szükséges feltétele, hogy az összes 
m — 1 dimenziós mérési jelvektorral is megfigyelhető legyen. Ez utóbbi csak elégséges fel
tétel. (Az elégségesség nyilvánvaló, a szükségességre pedig adott a konkrét ellenpélda.) 

Ebben a fejezetben megismerkedtünk a szabályozhatóság és a megfigyelhetőség fogal
maival, és kimondtunk három tételt, ami adott esetekben szükséges és elégséges feltételeket 
szabnak egy rendszer megfigyelhetőségével és szabályozhatóságával kapcsolatban. Gyakor
lati alkalmazásként megvizsgáltuk a 3. Fejezetben felírt iérfogatkompenzátor modelljét, és 
megállapítottuk, hogy szabályozható (amint azt mar a 3. Fejezetben mondtunk is), vala
mint megállapítottuk azt is, hogy 3 különféle mérési jellel mindig megfigyelhető a térfogat
kompenzátor, két jellel viszont csak akkor, ha az a két jel a szintjelző és a hőmérsékletmérő 
jelei. 

5. A KÁLMÁN SZÜRÖ KIPRÓBÁLÁSA 

A 2. fejezetben megismerkedtünk a Kálmán szűrő algoritmusává és azokkal az ese
tekkel, amelyekben a Kálmán szűrő alkalmazható. A 3. Fejezetben a térfogatkompenzátor 
diszkrét, lineáris modelljét pont az adott feltételek szem előtt tartásával konstruáltuk meg. 
Célunk az, hogy ezen a konkrét modellen szemléltethessük a Kálmán szűrő működését, 
és megvizsgáljuk néhány tulajdonságát. Olyan általános tulajdonságokra szeretnénk itt a 
hangsúly» fektetni, amit 

i) numerikus kísérletekkel is be tudunk mutatni 

Mindez következik az (4.3) definícióból. 
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ii) a dolgozat hátralévő részében szűkségünk lesz rá 

A fejezetben elhangzó állításokat a 2. fejezetben is közölhettük volna, hiszen a Kálmán 
szűrő valamilyen tulajdonságát takarja. De az a fejezet enélkül is eléggé hosszúra sikerült, 
ha még kibővítettük volna a Kálmán szűrő speciális tulajdonságainak disszkussziójával, 
kevésbé lett volna áttekinthető, és könnyen felületesebb olvasásra késztetett volna. Más
részt, és ez a nyomósabb indok, könnyebb egy tulajdonságról úgy beszélni, ha azt egyből 
„működés közben" is láthatjuk. Erre viszont szükségünk volt egy alkalmas modellre (ez 
volt a térfogatkompenzátor), amit pedig csak akkor tudtunk felírni, ha általában tudtuk, 
hogy miként kell kinéznie ahhoz, hogy a Kálmán szűrő algoritmusát alkalmazhassuk rá. 

De minden különösebb indok nélkül is; soha nem árt, ha egy dolgozat tagolt. 

A vizsgált folyamat 

Mint azt a térfogatkompenzátorról szóló 3. Fejezetben elmondtuk, a térfogatkompen
zátor x állapotvektora az állapotváltozók nominálértéküktől való eltérését mutatja [lásd 
(3.7) összefüggést]. Ha minden állapotváltozó a nominálértékét veszi fel, az a rendszer nor
mális üzemének felel meg. A továbbiakban, amikor normális (üzemi) állapotról beszélünk, 
ezt fogjuk érteni alatta. Normális állapot esetén nincs szükség beavatkozásra, tehát ekkor 
az u kontrollvektor értéke is zéró. Szabályozásra akkor van szükség, ha az állapotváltozók 
valamelyike eltér a nominálértékétől. A szabályozórendszernek tehát ezt az eltérést kell 
figyelnie, és ennek alapján döntenie a beavatkozásról. Mivel az állapotváltozó közvetlenül 
nem mérhető, csak a mérési jelvektoron keresztül becsülhető, szükséges valamilyen becslési 
eljárást alkalmaznunk. Szűrésre van szükségünk, mivel lehetőség szerint azonnal szeretnénk 
beavatkozni rendszerünkbe, ha működése eltér a normális állapottól.33 

Es mivel diszkrét modellünk linearizált, valamint a zaj olyan, hogy eleget tesz a dina
mikai modell és a mérési modell zajával szemben támasztott követelményeknek (eleve így 
írtuk fel, persze), alkalmazhatjuk az állapotváltozó becslésére a 2. Fejezetben bemutatott 
Kálmán szűrő algoritmusát. Olyan esetet állítunk elő, amikor az állapotvektor értéke eltér a 
nominálértéktől. Erre a legegyszerűbben az alábbi módon jutunk: (3.10) egyenlet, valamint 
a hozzáfűzött megjegyzés mutatja, hogy normális üzemi feltételek esetében a melegágból 
a befolyócsövőn keresztül való folyadékáram zéró. És mivel ekkor a befecskendezőszelep is 
zárva van, (3.10)-ből következik, hogy 

и , и г я ! / л = О (5.1) 

Az valószínűleg nem igényel hosszabb fejtegetést, miért szükséges, hogy minél előbb korrigáljuk az 
állapotváltozók nominálértéküktől való eltérését. Hiszen ránézve a térfogatkornpenzátor dinamikáját meg
szabó (3.9) egyenletre, azt látjuk, akármilyen kis eltérés a Pp nyomásban vagy az fipkeverékmennyiségben, 
az adott állapotváltozó nominálértékétől való lineáris eltávolodását okozza. Ezért minél előbb történik a 
szabályozás, annál kisebb mértékű eltérést kell korrigálni. 
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Ha tehát mesterségesen megbontjuk ezt az állapotot, azaz megengedjük, hogy u J a r , y ( ф О 
legyen, (a térfogatkompenzátor tartálya és a melegág között folyadék áramlik), nyomásnö
vekedést vagy nyomáscsökkenést okozunk. Ennek hatására, ha a nyomás eléri valamelyik 
szabályozóberendezés set pontját 3 4, az adott szabályozó működésbe fog lépni. Kísérletünk 
során olyan külső beavatkozást valósítunk meg, amely során mindkét irányú folyamat le
játszódhat. A 5.1 ábra mutatja u s a r s y « időbeli változását. 

5.1 Ábra 

г~ \ 

\ _ J 
l e z s в« ?в i a e 1 Z e N 

i i „ , r , y , időbeli változása 

Feltételezzük, hogy a térfogatkompenzátor t = 0 időpontban normális állapotban volt, 
azaz állapotvektora zéró volt. A kísérlet t = 0 időpontban kezdődik. Mint az ábráról leolvas
ható, t = 25 5-ig nem történik semmilyen beavatkozás, ennek megfelelően az állapotváltozó 
sem fog változni, megmarad zéró. t = 25 s-kor elkezd folyadék áramlani a befolyócsövön 
keresztül a térfogatkompenzátor tartályába. Ez az áramlás t = 50 s-'щ tart, ezután ki
kapcsol. Ezt követően t = 75 s-kor megkezdődik egy (kívülről előidézett) kiáramlás a 
tartályból. A be- és kikapcsolások közelítőn pillanatszerüek, tehát u á „ r e í í - rő l feltehetjük, 
hogy lépcsősfüggvénnyel leírható. A térfogatkompenzátor állapotváltozóinak időbeli fejlő
dését mutatja az 5.2 ábra. Hogy jobban láthassuk a folyamat jellegét, egyelőre feltesszük, 
hogy a dinamikai modellben nem Jép fel zaj, azaz w = 0. 

Külön kiemeltük a 5.3 ábrán a nyomásváltozást, mivel ez az az állapotváltozó, amely
nek alapján a szabályozórendszerek be-, illetve kikapcsolnak. Felhasználva 3.2 Táblázatot, 
valamint azt a tényt, hogy a nyomás nominálértéke Pp n c m i n t , = 2262 psia, bejelölhetjük 
az időtengelyen azon pontokat, amikor valamelyik szabályozóberendezés be- ill. kikapcsolt. 
Az időtengelyen feltüntetett А, В és С pontokhoz tartozó szabályozó-alapotokat a 5.1 
Táblázatban gyűjtöttük essze. 

Megjegyezzük, hogy a folyamat során egyedül a biztonsági szelep működtetésére nem 
volt szükség, mivel a nyomásérték soha nem érte el ennek bekapcsolási értékét (2425 psia). 

3 4 Mivel a nyomás nominálértéke 22в2 psia, a 3.2 Táblázatból látható, hogy nyomáscsökkenés eseten я 
fűtőkörök, nyomásnövekedés esetén a biztonsági szelep „aktivizálódik". 
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5.2 АЬга 

(R) Keueréknennyiség 
в.ВН • » l 

(P) Nyonás 
20.« ' l 

(T) Hőnérséklet 
1 . & J L J L j i 

A térfogatkompenzátor állapotváltozóinak időbeli változása a kísérlet alatt 
A dinamikai modell zajmentes (w(k) — 0) 
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5.1 Táblázat 

No. idő (0 Bekapcsol Kikapcsol 
A 40 (sec) w.P 
В 50 (sec) o r , e 

».» 
С 96 (sec) nimckm, 

4ktr 

Szabályozóberendezések be- ill. kikapcsolásának közelítő időpontjai 

5.3 Ábra 

(P> Nyonás 

20. в 

в 

- 2 0 . В 
12B к 

Л térfogatkompenzátor nyomásának időbeli változása 
a szabályozórendszerek kapcsolópontjaival 

Látható a 5.2 ábrán, hogy a folyamat során az állapotváltozók csak kissé tértek el nomi
nálértéküktől. 

A mérési modellre vonatkozó (3.25) egyenlet alapján előállíthatjuk az у mérési 
jelvektort. Mint már mondtuk, ennek első három komponense a redundáns folyadékszint
mérésből származó jel, negyedik ill. ötödik komponense pedig л nyomás és hőmérsékletmérő 
jelei. Demonstrációs célokra tökéletesen megfelel az a redukált mérési modell is, amikor я 
folyadékszintmérésnél nem tételezünk fel redundanciát, így a mérési jelvektorunk is há
rom dimenziós vektorra egyszerűsödik, ennek megfelelően (3.25) egyenletünk a követke/ö 
képpen módosul: 

-197.5 0.0149 0 1 

0 1 0 
0 0 1 
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Ennek megfelelően természetcsen módosul a mérési modellben megjelenő v zaj R 
kovarianciamátrixa is: figyelembe véve az eredeti (3.23) értéket, az egyszerűsített mérési 
modellre az alábbi alak lesz érvényes (meg akarjuk tartani az egyes mérési jelekhez adódó 
zaj jellemzőit, csupán aze vesszük figyelembe, hogy a mérési jelek száma csökkent le): 

/0.00025 0 0 \ 
R = I 0 0.04 0 ) (5.3) 

\ 0 0 0.09 / 

Mindezek után vizsgáljuk meg, milyen mérési eredményeket kapunk, ha a térfogatkompen
zátorral végrehajtjuk a 5.1 ábra szerinti tesztet ( a mérési folyamat során már számításba 
vettük a zajt is). Kétszer is lefuttattuk a tesztet, az eredményeket a 5.4 és 5.5 Ábrák 
mutatják. 

Megjegyezzük, hogy az állapotvektoron nem látszana semmi különbség megismételt 
kísérlet esetében sem, mivel ott még nincs jelen zaj, tehát az állapotváltozóok időfejlődése 
teljesen determinisztikus, minden egyes futás során ugyanazt az időfejlődést mutatják.35 

A mérési jelvektor viszont, a megjelenő zaj miatt nem determinisztikus. Két különböző 
futtatást, mint sztochasztikus folyamat két különböző realizációját foghatunk fel 3 6 , amiről 
viszont tudjuk, nem is egyezhetnek meg egymással. 

Térjünk vissza egy pillanatra 5.2 ábrához, és a (5.3) egyenlet alatti R kovariancia
mátrixhoz. A mérési modellünk azon a feltevésen alapult, hogy a nyomás és a hőmérséklet 
közvetlenül mérhetők. Mindent egybevetve, azt tudjttk leszűrni, hogy a mérési modellben 
fellépő zaj a hőmérsékletniérésncl okozza a legnagyobb torzítást, mivel a hőmérsékletvál
tozás értéke hasonló nagyságrendű, mint a hőmérsékletméréshez tartozó zaj. Ugyanez a 
zaj/jel viszony a nyomásmérésnél jóval kisebb. Mindezen várakozásunkat a 5.3 - 5.5 áb
rák is alátámasztják, látható rajtuk, hogy (összevetve 5.2 ábrával) a nyomásérték, mint 
állapotváltozó, alig tér el a mérési jelként regisztrált nyomásértéktől. A hőmérsékletér
ték viszont már nagy mértékben torzul. Amíg tehát mindenfele kiértékelő módszer nélkül, 
pusztán „ránézéssel" meg tudnánk becsülni az aktuális nyomásértéket, ugyanezt a hőmér
séklet esetében már korántsem tehetnénk meg. (Mondhatnánk akkor, hogy minek az egész 
felhajtás, hiszen úgyis a nyomás az, amin a szabályozás alapul. Igen ám, de mi itt nagy
jából önkényesen választottuk meg a zaj/jel viszonyt, tehát ugyanígy megtehetnénk, hogy 
a nyomás kovarmneiamátrixát növeljük meg olyan mértékben, hogy „szabad szemmel" 
felismerhetetlenné torzítsa a jelet.) 

A becsült állapotváltozó 
3 5 Felmerülhet a következő ellenvetés: mivel a kontrollvektor aktuális értéke (melyik szabályozó van 

be- ill. kikapcsolva) az ál lapot vektor egyik komponenesének, a nyomásnak az aktuális értékétől függ, amit 
viszont becsülnünk kell, az esetleges becsült értékek az egymás utáni futtatásoknál eltérhetnek (még ha csak 
kis mértékben is), hiszen a becslés a mérési jelvektor értékein alapul, az periig már nem determinisztikus, 
a meglévő zaj miatt. Hamarosan be fogjuk látni, hogy olyan esetben, amikor a dinamikai modellben nem 
lép fel zaj, a becsült állapotvektor minden futás során ugyanazt, az ídőfüggést mutatja. 

Részletesen lásd a/, 1. Fejezetet 
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A fejezet eddigi részében hosszan szóltunk arról a kísérletről, amit a térfogatkom
penzátor diszkrét, lineáris modelljével végeztünk. De a fejezet elején azt Ígértük, hogy a 
Kálmán szűrőt vesszük tüzetesebb vizsgálat alá, erre pedig mindeddig nem került sor. 
Egyetlen utalás hangzott el, mely szerint zajmentes dinamikai modell esetében az állapot
vektor időbeli fejlődése független a mérési eredménytől, holott a becslési feladat során ezen 
eredményre támaszkodunk. Megígértük, hogy ezt az állítást be is bizonyítjuk. 

Vizsgáljuk meg tehát azt az esetet, amikor a dinamikai modellben a w zaj zéró. Fel
idézve a dinamikai modell (2.134) egyenlettel leírt alakját, ha abban a zaj nem szerepel, 
akkor az alábbi determinisztikus egyenletre jutunk: 

x(fc + 1 ) = Ф(Л- + 1, к) + x(fc) + B(t)d(Jt) (5.4) 

Ennek megoldása egyértelmű, (ha a kezdeti feltétel adott) ami annyit jelent, hogy minden 
időpontban meghatározható x(t) állapotvektor értéke. Mi azonban ennél többet állítunk. 
Azt mondjuk, hogy a Kálmán szűrő szerkezete olyan, hogy determinisztikus állapotvektor 
esetében, megőrzi ezt a determinisztikusságot. Lássuk ezt be: 

Ha x(0) mint kezdeti feltétel ismert, kézenfekvő, hogy a Kálmán szűrőhöz szükséges 
x(0) kezdeti feltételként x(0|0)-t válasszuk: 

x(0) = x(0|0) (5.5) 

Ez pedig annyit jelent, hogy 
x(0|0) = 0 (5.6) 

De akkor (lásd a 2.73) definíciót), V*(0) = V f t(0|0) = 0 is teljesül. (Azaz induláskor 
hiba nélkül becsültük meg az állapot vektort.) Feltételezésünk szerint Q(&) = 0, ami az 
előző állítással együtt azt jelenti, hogy (2.144) szerint előálló V*(1|0) is zéró. Amit ha 
behelyettesítünk (2.143) egyenletbe, K( l ) = 0 eredményre vezet. Mivel K ( l ) és V Ä (1 |0) 
már egyértelműen meghatározzák Vx(l) a posteri kovarianciát [lásd a (2.145) egyenletet], 
az adatokat beírva V Ä (1 ) = 0 eredményt kapjuk. Ezután a számítás megismételhető, 
minden egyes lépésben arra jutunk, hogy a K(/) Kálmán féle járulék zéró: 

K(/) = 0 ,W (5.7) 

Ha visszaidézzük a Kálmán szűrő predíktor-korrektor szerkezetéről mondottakat, emlékez
hetünk rá, hogy a Kálmán féle járulék szolgált arra, hogy az előző becsléssel egy lépéssel 
előrejelzett értéket korrigálja, felhasználva a mérési jelvektorból szerzett új információt. 
(Ez az új információ volt az innováció.) Azt tehát már ennyiből is látjuk,hogy (5.7) telje
sülése esetében a szűrési folyamat során a mérési jeleknek nincs semmi szerepük. A becslés 
anélkül zajlik, hogy egyáltalán szükségünk lenne mérésre. Ez pedig a következők miatt le
hetséges. Ismét utalunk a Kálmán szűrőhöz szükséges kezdeti értékekre. Ezek között, (niiiif 
már mondtuk) szerepel x(0|0) ismert értéke. 

GG 



írjuk most fel (2.141) és (2.142) egyenleteket annak figyelembe vételével, hogy (5.7) 
miatt (2.142) egyenlet bal oldala eltűnik, valamint azt, hogy nincs w zaj. Ami marad: 

x(* + l | t ) = *(fc + 1, *)x(*|fc) + B(Jt-)d(Jfc) (5.8) 
х(*|Л-) = x(it|* - 1) (5.9) 

amit a következő tömör formában írhatunk fel: 

x(*r + l\k) = Цк + l,Jt)x(Jt|Jt - 1) + B(*)d(*) 

vagy pedig (5.9) alapján: 

x(k + ljit + 1) = Щк + 1 ,*)x(* - 1|* - 1) + B(*r)d(fc) 

Ha ebbe az egyenletbe behelyettesítjük (5.5) egyenlet eredményét: 

x(k + 1) = Ф(* + l,Jt)x(* - 1) + B(Jb)d(fc) 
q.e.d. (5.11) 

egyenletre jutunk, ami nein más, mint a znjment.es dinamikai modell (5.4) egyenlete. Ezzel 
állításunkat beláttuk. 

Következő kijelentéseinket, szigorúan nem bizonyítjuk, csak „érzékeltetjük" az okokat, 
amiért, éppen az adott, tulajdonságot, várjuk. A következőkről van szó: 
Gondoljunk ismét, a Kálmán szűrő általános prcdiktor-korrektor jellegére. A Kálmán féle 
növekményt tartalmazó korrekciós tagon keresztül tudjuk pontosítani azt a bizonytalansá
got, amit, a dinamikai modellben meglevő zaj okoz. (Mint az előbb láttuk, ha a dinamikai 
modell zajmentes, a korrekciós részre nincs is szükség.) Kézenfekvőnek tűnnek az alábbi 
tulajdonságok: i) A kezdetiértékek között, szerepelt, V*(0), az állapotvektor becslési hi
bájának kovarianciamátrixa [lásd (2.146)-ot]. Ha növeljük a kezdeti becslés pontosságát, 
azaz a becslési hiba kovariauciainátrixát csökkentjük. К is csökkenni fog. ii) Hasonlóan 
csökkenést okoz a Kálmán féle növekményben a dinamikai egyenletben jelen levő zaj kova
rianciamátrixának csökkenése. (Ennek szélsőséges megvalósulását láttuk az imént,, amikor 
V w eltűnése a Kálmán féle növekmény eltűnését vonta maga után.) Bizonyítható [12], hogy 

l i m V w ( ; ) = 0 = * l i n i K ( j ) = 0 (5.12) 

iii) Van egy olyan tulajdonsága is a Kálmán fél«* növekménynek, amire a későbbiek 
során szükségünk is lesz. 
Ha V v nnvcks'/.ik, а К Kálmán féle növekmény csökkenni fog. Ennek az okát szemléletesen 
a következő módon láthatjuk br. V v a mérési modellben megjelenő zaj kovarianciauiátrixa. 
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Minél nagyobb ez a mátrix, a mérési jelvektor annál „zajosabb" lesz, annál inkább tor
zul. Vagyis annál inkább elveszti kapcsolatát az állapotvektorral. De a megnövekedett zaj 
közvetlenül megjelenik az innovációban (ez a (2.24) definícióból látható). Aminek követ
keztében az innovációt, amely az új információt hordozza, és a korrekciós tagban szerepel, 
valójában nem az állapot vek torról szolgáltat információ, mivel ezt a nagy zaj jelentősen 
elnyomja, torzítja. Ez a torzító hatás azzal ellensúlyozható, lm a Kálmán féle növekmény 
csökken. 

A fenti állításokat nem bizonyítottuk ugyan be, de konkrét folyamatokon, „működés 
közben" szemléltetjük valamennyit. 

A térfogatkompenzátoron elvégzett tesztről szóltunk a Fejezet elején. A 5.2 Ábra tar
talmazza az állapotváltozók időbeli változását a kísérlet a la t t . 3 7 A 5.4 és 5.5 Ábrák a 
mérési jeleket mutatták, zajos mérés esetében, két különlmző futásra. A továbbiakban 
feltételezzük, bogy a dinamikai modellben is jelen van a w zaj, a rá jellemző Q kovarian
ciamátrixszal. Az 5.G és 5.7 Ábrák mutatják a zajns állapotváltozók két realizációját. 

Itt ugyanaz érvényes, mint amit a mérési jelek esetében elmondtunk. Az ábrák a zajos 
állapotváltozók, mint sztochasztikus folyamatok, két (különböző) realizációját mutatják, 
melyek természetesen nem egyeznek (nem is egyezhetnek) meg egymással. 

Mivel az nem cél, hogy a Kálmán szűrő algoritmusának számítógépes megvalósítását 
is megismertessük, fogadjuk el, hogy rendelkezésünkre áll a megfelelő software a szűrési 
feladat megoldására. A 5.8 Ábra, mely a szűrt állapot vek torokat mutatja, az alábbi felté
telekkel készült: 

i) Mind a dinamikai modellben, mind a mérési modellben jelen van a zaj 
ii) Az állapotvektor kezdeti értékét, a zajok kovarianciamátrixait pontosan ismertük 

iii) Kezdetben a térfogat kompenzátor normális üzemi körülmények között működött 

Mindezek az alábbit jelentik. Visszaemlékezve a normális üzemi feltételekről mondot
takra, ii) és iii) együttesen azt jelenti, hogy 

x(0) = x ( 0 | 0 ) = 0 (5.13) 

A jobb összehasonlíthatóság kedvéért a 5.8 Ábrán a szűrt, állapotváltozók mellett (a két. 
összetartozó görbe közül mindig a felső), feltüntettük a (zajos) mérési jeleket (a. két össze
tartozó görbe közül mindig az alsó) is. 

Mindezzel csak a Kálmán szűrőt kívántuk működés közben is megmutatni. Ugyanis 
hiába minden elmélet,ha gyakorlatban nem tudjuk produkálni az elmélet jóslatait. Es min
den bizonnyal élmény annak közvetlen tapasztalása, hogy pl. az erősen torzított T,'" hó 
mérsékleti mérési jelből milyen meglepő pontossággal tudjuk előállítani a (szintén zajos) 

Л fólroérfós elkeni lése véged, felhívjuk а figyelmei arra, hogy ezek a/ álnak н е т a IM-CMÍII állapolwd-
t.ozók, hanem cgyszenien и dinamikai modell szimulációjával kapott eredményeket rajzoltuk ki. 11 и к > •/1 •< • м 
a dinamika) modellben nem voll, zaj. 



5.6 A bra 

(R) Keveréknennyiség 

,014 1 1 » i 

(?) Nyonis 
20 .0 | > 1 ' > i 1 1 L 

В -

-2B.0 

(T) Hónérséklet 

A trrfngHtkowprty/.iU.nr allnpolvnltoxninnk egy rraYv/.iiáója. 

09 



5.7 Ábra 

(R) Keveréknennyiség 

e.ei 
1 ' ' ' I I ' ' U 

2B.G 
(P) Hyonás 

J L 

2.0 

0 

- 2 . В 

(T) HÓnérséklet 
_ _ _ J ' • I L. J I L 

A téríogatkompenzátor állapotváltozóinak egy másik realizációja 

70 



(R) Becsült 

"Я" . 
(R) SZÍnullit 

id , 
/p\ SzinulaIt 

2.0 
0 

-2.0 

ü—* r 

(T) Becsölt 
J L 

•u ,лЛгх 

(j) Szinulalt 

5.8 A 

60 

>ra 

120 к 

120 к 

120 к 

120 к 

Szüli állnpotválto/.nk, » hozzájuk tmtozó ('/nJos) állapotváltozókkal 



hőmérsékletet, mint állapotváltozót. (Lásd a 5.8 Ábra két utolsó görbéjét.) Azért válasz
tottuk pont a hőmérsékletet,mert ott a legnagyobb a torzítás, tehát ezen a legszemléle
tesebb a szűrési algoritmus hatékonysága. Még hatékonyabb a Ireverékmennyiség szűrése. 
Ezt szemlélteti az 5.9 Ábra, mely egy olyan koordináta rendszert tartalmaz, melynek az 
x tengelyére a keverékmennyiség adott Jk időpillanatbeli szimulált értékét vettük fel, az у 
tengelyre pedig ugyanerre az időpillanatra vonatkozó szűrt értéket, miközben a Jk befu
totta a teljes tartományt 1 < к < 120. Az így előállított vonal annál inkább esik egybe az 
egyenessel, mennél inkább megegyezik egymással a két görbe. Mint látható, a kapott vonal 
a keverékmennyiségre szinte teljesen egyenes, ami azt jelenti, hogy a szimulált és a szűrt 
keverékmennyiség majdnem azonos, a becslés nagyon jó. 

Az összehasonlíthatóság kedvéért az 5.10 Ábrán feltüntettük ugyanezt a vonalat a 
hőmérséMet szimulált és szűrt értékeire is. Látható, hogy erre az esetre az egyezés már 
nem olyan tökéletes. 

A dolgozatban ugyan a következő problémával nem találkozunk, mégis meg kell emlí
tenünk a kezdetiérték l>ecslésével kapcsolatos nehézségeket. 
Az eddigiek során mindig feltételeztük, hogy pontosan ismerjük az állapotvektor kezdeti-
értékét. Ez a feltételezés azért megengedett, inert a szűrési folyamatot (lehetőség szerint) 
mindig akkor indítjuk, amikor a térfogat kompenzátor normális módon, nominálértéken 
üzemel. Ekkor az állapotvektor liecsült értéke zéró. Újra emlékeztetünk arra, hogy az álla
potváltozók a nominálértéktől való elterest mérik, erre lásd (3.7) összefüggés, és a dinamikai 
rendszerben fellépő zaj zéró közepű gauss-i fehér zaj, amiről beláttuk, hogy legjobb becslése 
zéró.36 

De előfordulhatnak olyan körülmények is, amikor nem tudjuk, milyen állapotban van a 
rendszerünk. Ekkor a kezdeti feltételeket is becsülnünk kell, aminek természetesen lesz 
valamilyen hibája. 
A szűrőalgoritmus ilyenkor is korlátozás nélkül alkalmazható, hiszen mi csak annyit kötöt
tünk ki kezdeti feltételként, hogy a V* becslési hibát ismerjük, és nem azt, hogy ez a hiba 
zéró legyen: 

VÄ(0J0) ф 0 (5.14) 

Ilyen kezdeti pontatlanság esetén, jóval hosszabb lesz az az i<lő,ami alatt a Kálmán 
szűrővel kapott becslés pontos lesz. Még pontos kezdeti feltételek esetében is van egy ún. 
tanulási periódusa a szűrőnek, ami alatt a becsült állapotvektor a valóságos állapotvektor
hoz tart. Ha a dinamikai modellben és a mérési modellben megjelenő mátrixok konstans 
értékűek, időben állandóak, akkor az Kálmán féle növekmény is időfüggetlenné válik, le
számítva egy kezdeti szakaszt. Ilyen esetben a fent említett „tanulási periódus" (tranziens 
szakasz) jelentősen lerövidül. 

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kezdeti becslés pontosságának a. kérdése egy igen 
fontos probléma a Kálmán szűrők körében. Ugyanis, ha. időfüggő problémát tárgyalunk 
(és a gyakorlatban ez is ugyanúgy előfordul, mint az időfüggetlen eset), akkor bizonytalan 
kezdőfeltételek ún. divergens vislekedésre vezetnek [12,13]. Szerencsére dol^r/atunkbau 

i,h»r\ flibfx я 2 J'V'jrzrt. (2,113) rgyenlcf.pt. 
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ilyen jellegű problémákkal nem kell szembenéznünk, ezért sem szentelünk ennek a kérdésnek 
nagyobb figyelmet. 

Sokkal lényegesebb, hogy megvizsgáljuk a V v kovarianciamátrix hatását a Kálmán 
szűrőre. Már elhangzott, hogy „Minél nagyobb ez a mátrix, a mérési jelvektor annál „za
josabb" lesz, annál inkább torzul. Vagyis annál inkább elveszti kapcsolatát az állapotvek
torral. ... Aminek következtében a Kálmán féle növekmény csökken." 

Ezt az állítást fogjuk részletesebben tárgyalni. Eredményeinkre hivatkozni fogunk a 7. 
Fejezetben, az ún. „funkcionális redundancián" alapuló hibafelismerésnél. 

Felhasználjuk a 5. Fejezetben megismerteket. Mint ott láttuk, a térfogatkompenzátor 
írét mérési jellel csak egyetlen esetben figyelhető meg, ha az egyik jel a folyadékszintmérő 
jele, a másik pedig a hőmérséklet. Ezt figyelembe véve, képzeljük el a következő esetet: A 
Kálmán szűrőben a mérési modellben megjelenő v zaj kovarianciamátrixában a nyomáshoz 
tartozó értéket az eredeti értéknek több nagyságrendel megnövelt értékével helyettesítjük. 
De csak a Kálmán szűrő algoritmusában! Tehát amikor kísérletileg generáljuk a v fehér 
zajt, az eredeti értékkel dolgozunk, de amikor a szűrőegyenleteket számoljuk, már a meg
növelt értéket használjuk. így két dolgot erünk el: Ugyanazok igazak lesznek a Kálmán féle 
növekmény viselkedésére, mint amit már elmondtunk, vagyis nagyon nagy zaj esetében a 
Kálmán féle növekmény csökkenni fog. Az, hogy itt a zaj valóságosan nem növekszik, nem 
befolyásolja a Kálmán féle növekmény fenti viselkedését, hiszen láttuk 3 9 , hogy a Kálmán 
féle növekmény függetlenül számítható a mérési jelektől, akár az egész szűrési folyamatra 
(tetszőleges időpontig) előre. A Kálmán féle növekményben tehát azok az elemek, amelyek 
az innovációs folyamat nyomásmérésből származó járulékát adják a korrekcióhoz, kicsik 
lesznek. Szélsőséges esetben, ha az adott jel zajának kovarianciája végtelen nagy, a megfe
lelő járulék zéró. Még egyszer röviden ennek okáról; Tegyük fel egy pillanatra, hogy a vaJó-
ságban is megnövekszik a zaj, nemcsak a filteregyenletekben tekintjük megnövekedettnek. 
Ekkor a jel/zaj arány zéróhoz tart (ez az eredménye annak, hogy a zaj kovarianciamátrixa 
végtelen nagy lesz.) Vagyis a kapott mérési jel egyre kevesebb hasznosítható információt 
fog tartalmazni magáról a jelről, elsősorban a zaj fog dominálni benne. Tehát az ilyen mé
rési jelből képezett innováció sem hordoz hasznos ínformációt az állapotvektorról. Minél 
inkább dominál a zaj, annál kevésbé hasznosítható a mérési jel. Éppen ezért annál jobban 
ki keli zárni a korrekciós tagból, máskülönben hamis eredményre jutnánk. Ezt a kizárást 
a Kálmán féle növekmény lecsökkentésével érhetjük el. Szélsőséges esetben a növekmény 
teljesen eltűnik. 
A fenti érvelés ugyanúgy tartható akkor is, ha a a zaj nem növekszik meg ténylegesen, csak 
a szűrőegyenletekben tekintjük a zaj kovarianciamátrixát nagynak, hiszen a Kálmán féle 
növekmény kiszámítása, mint mondtuk, független a tényleges mérési folyamattól. (Ez azt is 
jelenti, ha valami oknál fogva megváltozik pl. a mérési zaj kovarianciamátrixa, és erre külön 
nem készültünk fel, már „menet közben" nem tudunk a szűrőegyenletekbe beavatkozni.) 

A fentiek tanulsága, hogy a szűrési folyamatot függetlenné tudjuk tenni egy adott 
mérési jeltől úgy, hogy az adott jelhez tartozó zaj kovarianciamátrixát a szűrőegyenletekben 
a valóságos értéknek sokszorosam választjuk. 

Lásd a 2. Fejozct, végén mondottakat. 

» 
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Megvizsgáljuk, mennyire van egy ilyen „kikapcsolásnak" hatása a szűrési folyamatra. En
nek megértéséhez vissza kell emlékeznünk arra, amit egy dinamikai rendszer megfigyelhe-
tőeégéről mondtunk. Ha a rendszerünk olyan, hogy megfigyelhető az adott mérési jel nélkül 
is, akkor a szűrési folyamatot nem rontja el a mérési jel kihagyása. Azokban az esetekben 
viszont, amikor az adott mérési jel elhagyásával elromlik a dinamikai rendszer megfigyel
hetősége, a filteregyenletekből sem hagyhatjuk ki ennek a mérési jelnek a járulékát. Ez 
utóbbi két állítást kísérletileg is alátámasztjuk. Elsőként azt vizsgáljuk meg, befolyásolja-e 
a szűrést, ha a mérési jelvektorból olyan komponenst hagyunk el, ami a dinamikai rendszer 
megfigyelhetőségét nem rontja el. Mint láttuk, ilyen komponens a nyomás. Ezt elhagyva, 
az alábbi 2 dimenziós mérési jelvektort kapjuk: 

y ( * ) S y ^ ( t ) = ( ^ < * > ) (5.15) 

a H mátrix pedig az alábbi 3 x 2-es alakra egyszerűsödik: 

н=(т 5 T 7 ; ) < 5 i 6 > 
Elvégezve ezzel a mérési modelllel a szűrést, azt várjuk tehát, hogy a szűrt jelek jól 

tükrözik a megfelelő állapotváltozókat, hiszen a nyomás elhagyásával a rendszer megfigyel
hető maradt. A kísérlet eredményét a 5.11 Ábra mutatja (elrendezésében hasonló, mint 5.8 
Ábra). 

Látható, hogy a kísérlet alátámasztja a feltételezésünket, olyan mérési jel elhagyása a 
szűrési folyamatból, ami nem rontja el a megfigyelhetőséget, nem fogja elrontani a szűrést 
sem. 

Érdekes annak az esetnek a vizsgálata is, amikor a mérési jel vektorból olyan részt 
hagyunk el, ami elrontja a rendszer megfigyelhetőségét. Mint a 4.2 Lemmában láttuk, akár 
a folyadékszint, akár a hőmérséklet elhagyása ezzel az eredménnyel jár. 

Először hagyjuk el a hőmérsékletmérést. Az előzőek alapján, mérési jelvektorunk 

y(*)*y L F(*)«(ÍE (

(í{') < 5 1 7 ) 
lesz, a H mátrix pedig: 

„ . ( - » » 0.0147 0 J ( 5 1 8 ) 

A kísérlet kimenetele a 5.12 Ábrán látható. 
Figyeljük meg, hogy az Rp és a Pp állapotváltozók becslése ugyanolyan maradt, mint 

amikor megfigyelhető mérési jelvektorral dolgoztunk.40 A hőmérséklet becslésénél viszont 

4 0 Amibe beletartozik, hogy a keverékmennyiség szimulált és becsült értéke továbbra is rainte azonos. 
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5.12 Ábra 
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egy érdekes jelenségre leltünk. A hőmérséklet, mint állapotváltozó becslése helyett a nyo
más becsült értékét kaptuk a becsült állapot vektor azon komponense helyén, ahol a hó-
mérséklet becsült értékének kellett volna megjelenni. 

Mielőtt ezen a jelenségen jobban eltöprengenénk, vizsgáljuk meg a harmadik esetet is, 
amikor a folyadékszintjelzőt iktatjuk ki. 

y(*)3y"-(*) = (j£<*>) (5.19) 

H = ( * 7 S ) < 5*» 
Mint tudjuk (lásd az idézett 4.2 Lemmát), a rendszer így sem megfigyelhető. A kísérlet 

eredményét mutatja a 5.13 Ábra. 

Erről az ábráról az alábbi olvasható le: Mind a nyomás, mind a hőmérséJc/et becslése 
jó, viszont az R p keverékmennyiség becslése során a szűrt érték nem a szimulált értékkel 
fog megegyezni, hanem jellegében hasonló lesz a zajmentes dinamikai modell megfelelő 
állapotváltozójával (lásd 5.2 Ábrát). 

Összefoglalva a tapasztalatokat, elmondhatjuk, hogy olyan esetben, amikor olyan mé
rési jelet hagyunk ki a becslési eljárásból, ami eleve nem vezetett a dinamikai rendszer meg
figyelhetőségének elvesztéséhez (nyomás elhagyása), nem tapasztaltunk a szűrési folyamat 
során semmiféle torzulását a becsült állapotvektornak (lásd 511 Ábrát). Emlékeztetünk 
a keverékmennyiség becslésénél jelentkező különös pontosságra. Ez a pontosság mindad
dig megmaradt, ameddig a szűrőalgoritmus tartalmazta я folyadékszintmérőből származó 
mérési jelet. 

Olyan esetekben viszont, amikor az elhagyott mérési jellel elromlott, a dinamikai rend
szer megfigyelhetősége, ez jelentkezett a becsült mennyiségeknél is. Általános tulajdonság 
volt ilyenkor, hogy nem mindegyik állapotváltozó becsülhetőségc romlott el. Ha valamelyik 
állapotváltozó közvetlenül mérhető volt, akkor abban az esetben, ha az ehhez tartozó mé
rési jelet a. mérési jelvektor tartalmazta, az állapotváltozó becsülhető maradt. Erre példa 
5.12 Ábrán a nyomás, 5.13 Ábrán pedig a hőmérséklet és a nyomás. Érteni véljük, hogy 
a 5.12 Ábrán a hőmérséklet, ill. a 5.13 Ábrán a keverékmennyiség becsült értéke miért 
mutatta a tapasztalt furcsaságot, de igazán meggyőző igazolás még nern született meg (ill. 
a szerző által teljesen még nem ismert). Ezért az olvasót nem is terheljük félig-meddig 
gyártott elméletekkel, ezekre később nem is lesz szükséglink. 

Meg lehetne vizsgálni azokat, az eseteket is (három van), amikor egyetlen mérési jelet 
használunk. Mint, azt a 4.1 Leminaban megmutattuk, ilyenkor egyetlen esetben sem meg
figyelhető a dinamikai rendszer. De nem akarunk tovább visszaélni az olvasó türelmével. 

A hangolt Káimán szűrő 

Eddig a Kálmán szűrő egyenleteiben a mérési modell kovarianciatnátrixának valódi 
értékét használtuk, de mint már jeleztük, gyakorlati szempontból jelentős lehet, az az eset, 



5.13 Ábra 

(R) Becsölt 
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amikor szándékosan megnöveljük valamelyik mérési jelhez tartozó elemét, aminek hatá
sára az adott mérési jelet kiiktatjuk a szűrési folyamatból. A hátralévő részben erre látunk 
példákat. Hogy jól értsük: az előző esetben ténylegesen kihagytunk mérési jeleket a mé
rési jelvektorból, és vizsgáltuk a Kálmán szűrő viselkedését. Most viszont a mérési jeleket 
megtartva, a Kálmán szűrőben próbálunk olyan változtatást végrehajtani,melynek ered
ményeként érzéketlen lesz adott mérési jelekre. Mint arra már utaltunk, ezt úgy érhetjük 
el, ha nagy mértékben megnöveljük a kovarianciamátrix megfelelő elemét. 

Első példánk legyen ismét a nyomás. Az eredeti, még a zajra valóban jellemző kova
rianciamátrix a (5.3) alatti R mátrix. Mindeddig tehát feltettük, hogy 

R = V v 

A mondottak alapján a V v (2 ,2 ) elemet az Я(2,2) = 0.04 értékhez képest nagymér
tékben megnöveljük. Válasszuk az új elemet: 

V v ( 2 , 2 ) = 1000 (5.21) 

értékűnek. Ezzel a kovarianciamátiix.szal számítjuk ki a becsült állapotváltozókat. Annak 
megmutatására, hogy az így kapott becslési eljárás független les/ a nyomásméréstől, a 
mérési jelvektornak a nyornáskomponensét megváltoztattuk, szándékosan elrontottuk a 
valóságos értékéhez képest. Két módszert alkalmaztunk: 

i) : Az eredeti értél: .elvett, annak négyzetének felét, vettük 
ii) : A nyomáskomponeris helyett, egy determinisztikus jelre cseréltük a mérési jelvektor 

megfelelő helyére, az idő szinuszának ötszörösét". 

P?' = \{P?)1 (5-23) 

/>"*•=.-5 sin(ifc) (5.24) 

Az első esetben még van némi kapcsolatunk az eredeti mérési jellel, de a. második esetben 
minden ilyen kapcsolat eltűnik. 

A kísérlet eredményeit, tartalmazzák a 5.14 5.1С Ábrák. 

Minden egyes ábra mindkét mesterséges nyomásjel esetére tartalmazza, az egyik álla
potváltozót (alsó görbe), a szűrt értékét (felső görbe), és az adott fajtáját a nyoinásjelnck. 
Látható, hogy várakozásunknak megfelelően, megváltoztatva a nyomásmérőből jövő jelet, 
semmit nem rontottunk a szűrés hatékonyságán. Mindez annak a, következménye, hogy 
a térfogatkompenzátor megfigyelhető a nyomás ismerete nélkül is, és a nyomást a megfi
gyelési folyamatból (vagy ami ugyanazt jelenti, a szűrési folyamatból) kikapcsoltuk azzal, 

4 1 Nyilvánvalóan nem volt jelentősége a kőnkről együtthatóknak, illetve annak, ahogyan elrontjuk a 
jelet. Egyszerűen ez jutott eszünkbe, csak arra figyeltünk, hogy legyen valamilyen det« rminiszlikns jelünk 
is 
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5.15 Ábra 
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5.16 Ábra 
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hogy extrém nagyra növeltük a mérési modell zajának kovarianciamátrixában a nyomáshoz 
tartozó értéket. 

Végezzük el a fenti kísérletet azokra az esetekre is, amikor a folyadékszinthez 

1000 

\(L7? 
5sin(lt) (5.25) 

1000 

5sin(*) (5.26) 

tartozó jel kovarianciamátrixát, növeljük meg. A kívülről b< vitt, torzított jel itt is ugyano
lyan volt, mint a nyomás esetében (azaz egyszer az eredeti négyzetét hsználtnk, másodszor 
pedig egy determinisztikus szinuszos jelet alkalmaztunk az eredeti folyadékszint- ill. hő-
mérsékletértékck helyett. Az eredményül kapott görbéket láthatjuk a 5.17-5.22 ábrákon. 
Az elrendezés ugyanaz, mint 5.14-1G Ábrák esetében. 

A következőt láthatjuk az ábrákról. A íolyadékszintmérő jelének elrontása esetében a 
nyomás és a hőmérséklet szűrése jó maradt. A keverékmennyisé«r szűrése viszont teljesen 
rossz, ami alatt azt értjük, hogy a szűrt, állapotváltozó scmmilyi n hasonlóságot nem mutat 
a megfelelő szimulált állapotváltozóval. Ez legszembetűnőbben akkor látszik, amikor a 
mérési jel szinuszos. 

Hasonlóan hibás szűrést kapunk a hőmérsékletre, ha a hőmérsékletmérő jelét rontjuk 
el. De ebben az esetben a szűrt érték jellegében legalább a zajmentes dinamikai modellből 
nyerhető hőmérsékletre hasonlít. 

Hasonlítsuk össze a két, eljárást,. El.'wzör a mérési modellből teljesen elhagytunk bizo
nyos mérési jeleket, és vizsgáltuk, hogy megfigyelhető és nem megfigyelhető rendszerekre 
ez milyen hatással van. A második esetben a mérési jelet megtartottuk, de a Kálmán szűrő
ben a kovarianciamátrixban az adott jelhez tartozó értéket nagyságrendekkel megnöveltük. 
Ennek hatása majdnem ugyanaz volt, mintha a mérési inodclllxil az adott, jelet elhagytuk 
volna. Egyetlen esetben találtunk eltérést, a folyadékszintmérő jelének kikapcsolásakor. 
Ekkor a keverékmennyiség becsült értéke nem úgy viselkedett, mint abban az esetben, 
amikor a folyadékszintmérő jelét teljesen elhagytuk. De azt már korábban is megfigyelhet
tük, hogy a keverékmennyiség becslése jellegzetesen eltér a többi állapotváltozó becslésénél 
tapasztalható viselkedéstől. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy egy másik dolgozatban még 
vis:zvtérjünk a kísérletileg kimutatott viselkedés elvi magyarázatai л. 

Általában azonban teljesül, hogy a szűrési folyamatot függetlenné tudjuk tenni egy 
adott mérési jeltől pusztán azzal, liogy nagyon n?-^yra (gyakorlatilag a többi elemhez képest 
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5.19 Ábra 
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5.20 Ahra 
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5.21 Ábra 
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5.22 Ábra 
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végUlenre) választjuk a kovarianciamátrix megfelelő elemét. A Kálmán szűrő ilyen módon 
való megváltoztatását hangolásnak vagy illesztésnek nevezzük.43 (Az elnevezés érthető az 
elmondottakból.) 

Ebben a Fejezetben a legnagyobb hangsúlyt a megfigyelhető (és nem-megfigyelhető) 
rendszerek Kálmán szűrővel való becslése kapta. Megismertük az ún. hangolt vagy más 
néven illesztett Kálmán szűrő fogalmát. A kapott eredményeket fel fogjuk használni a 
kővetkező részben. 

6. A MÉRŐRENDSZER MEGHIBÁSODÁSÁNAK FELISMERÉSE 

Amint azt a Bevezetőben elmondtuk, dolgozatunk célja annak vizsgálata, hogy milyen 
módon lehet egy erőműben a mérőberendezések meghibásodását felismerni, pontosabban 
a mért jelek alapján hibás voltukra következtetni. Lényeges, hogy mérőberendezésen nem 
csupán a detektort értjük, hanem a hozzá kapcsolódó összes berendezést (elektronikát), me
lyeknek utolsó eleme az a kijelző, mely a külvilág (operator) felé közvetíti a mért mennyiség 
értékét (lásd a 6.1 ábrát). Egy ilyen mérőlán-ban természetesen bármelyik egység meghi-
básodhat. 

Létezik olyan elrendezés is, amikor több mérőberendezést úgy kapcsolunk össze, hogy 
a detektorokat k'véve a többi részük közül néhány vagy mindegyik, közős (6.2 ábra). Ennek 
gyakorlati (takarékossági) okai lehetnek, nagy hátránya azonban, hogy a közös részekben 
előforduló meghibásodás valamennyi mérési eredményben jelentkezik. 

Mi a továbbiakban feltételezzük, hogy berendezésünk a 6.1 ábrán látható elv sze
rint épül fel, azaz minden egyes mérőberendezés (detektor-elektronika-kijelző) működése 
független a többi mérőberendezéstől, aminek eredményeként egy ilyen mérőberendezés bár
mely elemének meghibásodása semmilyen hatással nincs a többi mérőberendezés működé
sére, mérési eredményeik hitelességére. Tehát minden mérőberendezést önálló, független 
egységként vizsgálhatunk. 

Olyan elrendezésekkel, amely a fent ismertetettől eltér, ebben a dolgozatban nem 
vizsgálunk. Ennek oka, hogy munkánkban olyan alapfeltevésből indulunk ki, amely nem 
alkalmazható pl. a 6.2 ábrán látható rendszerekre. Ezt a feltevést fogalmazzuk meg az 
alábbiakban. 

Alapfeltevésünk, hogy egyszerre csak egy mérőberendezés hibásodik meg. A meghi
básodás bekövetkeztétől annak felismeréséig, illetve a megfelelő válaszintézkedések meg
tételéig szükséges időtartam alatt (ami több mérési periódusnyi időt is kitehet), a többi 
mérőberendezés működését hibátlannak tételezzük fel. (Részletesen ki fogjuk fejteni, hi
szen pont ez munkánk célja, hogy mit értünk a hibafelismerés valamint a válaszintézkedés 
fogalmak alatt.) 

Az angol szakirodalom az „adapted" ill. „dedicated" kifejezéseket használja. 
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6.1 ábra 
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6.2 ábra 

Több detektor jelcinek fclrlolgoznsn közös kiszolgáló egységek 
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Ha most visszaidézzük a 6.2 ábrát, látható, hogy bármelyik közös berendezés (pl. kijelző) 
meghibásodása esetén az előző feltevés nem teljesül, ugyanis az összes olyan eredmény, 
amely a közős, hibás egységen áthaladt, szintén hibás lesz. Ez viszont azt jelenti, hogy egy 
időpontpont nemcsak egy hibás mérési eredményt kell feldolgoznunk. 

Számunkra viszont alapvető (amint azt hamarosan láthatjuk is), hogy biztosak k^ünk 
abban, hogy két mérés kőzött legfeljebb egy mérőberendezésből kaphatunk hibás adatot. 

Az természetesen, hogy független mérőberendezéseket használunk, még nem zárja ki 
teljesen azt a lehetőséget, hogy egyszerre több is meghibásodhat közöttük. 4 3 Ez is olyan 
eset, amelyet dolgozatunkban nem tárgyalunk, ennek lehetőségét kizárjuk. 

Ejtsünk pár szót arról, pontosan mit is értünk azon, hogy „egy adott pillanatban" 
csak egy mérőberendezés lehet hibás. A mérés során diszkrét időközönként, gyűjtjük be a 
mérési eredményeket, nem folyamatosan. Teljen el két mintavétel között At idő, és tegyük 
fel, hogy t m időpontban (íj = t0 + iAt) még minden mérőberendezés pontosan működött. 
Az ezt követő mintavételi időpontban, <j+j = ti + At -ben, legfeljebb egy helyről kapha
tunk hibás adatot, azaz At idő alatt legfeljebb egy mérőberendezés hibásodhatott meg. 
Ha a meghibásodás felismeréséhez r = kAt idő szükséges'1', akkor a [/j,'i+Jt] intervallum
ban a többi berendezésről hibátlan működést feltételezünk. Ana , hog}* a [/,,í, + i] alatt 
meghibásodo?* berendezéről milyen működést tételezünk fel a [*i,*i+fc] tartományban, még 
részletesen fogunk foglalkozni. 

Állandóan használtuk azt a kifejezést, hogy a mérőberendezés meghibásodásának felis
merése, és bár ösztönösen mindenki sejti, hogy mit értsen ezalatt., nem árt, ezt az intuíciót 
pontosítani. Hibiifclismerétröl akkor beszélünk (a dolgozat keretein belül), ha az alábbi 
esetek egyike megvalósul: 

i) Legegyszerűbb eset, amikor hibnfelismrríí rrnr/s;;erünk egy egyszerű vészjelzést ad (ez 
a lehető legváltozatosabb dolog lehet, pl. csengő, villogó piros fény, ..., kinek-kinek 
fantáziája szerint), ha bármelyik mérőberendezésben hibát észlel. Nem azonosítja a 
berendezést, és semmit nem mond a hiba mibenlétéről. Egyszerűen jelzi, hogy valami 
nincs rendben, 

ii) Az előzőhöz képest annyival több, hogy behatárolja a hibás mérőberendezést, mint 
egységet, 

iii) Behatárolja a hibás berendczést,czen kívül valószínűsíti az előforduló hibát (azaz né
hány, előre megadott típus közül választ), és megbecsüli a hiba jellegzetes paraméte
reit. 

Első pillantásra kétségtelennek tűnik, hogy a harmadik eset az, amire igazán szüksé
günk van, minthogy ebből nyerhető a legtöbb információ. Mégis érdemes kissé megfontolni 
ezt a kérdést. Mint általában mindenhol, itt is érvényes az az állítás, mely szerint minél 
kevesebbet várunk el egy rendszertől, az annál egyszerűbben valósítható meg. Jelen esetre 

' Gondoljunk csak egy esetleges balesetre, amely olyan körülményeket teremt, «melyek között a beren
dezések már nem működnek megbízhatóan, pl. a túl magas hőmérséklet miatt. 

Látni fogjuk, b"gy csak a legegyszerűbb bihafelisnicrési feladat oldható meg egyetlen (hibás) mérési 
eredményre támaszkodva, álltiláhan 1.ЛМ» mérési ciklusból vett adatok kell kiértékelni. 



is ál' :У£. ÉS hibafelismerő rendszerünk számítógépes rendszer, minél bonyolultabb, annál 
több gépidőt igényel, annál lassúbb, ami pedig mindenképpen hátrány. Ezt belátva ér
telmes eljárásnak tűnik, ha első lépésben megelégszünk egy egyszerűbb hibafelismeréssel 
(ez lehet az első, vagy második eset), és miután már tudjuk, hogy valami meghibásodott, 
alkalmazzuk az igényesebb harmadik módszert. Ilyen szervezés esetében ugyanis a mérő
berendezések hibátlan működése során (ami mégis csak a gyakoribb eset) elkerülhetjük a 
hibafelismerő rendszerünk tejjes kapacitását igénylő, éppen ezért felesleges használatát. 

Rátérünk az i)-iii) követelményeknek eleget tevő eljárások részletes ismertetésére. Elöl
járóban azonban még el kell mondanunk az alábbiakat. 
Bármekkora önbizalma is legyen a szerzőnek, soha nem állíthatja, hogy tévedhetetlen. 
Amint azt sem, hogy a rendelkezésére álló szakirodalmat kimerítő alapossággal ismerné. 
(Erre legfeljebb törekedhet, de el nem érheti.) Amikor tehát kijelentjük, hogy ezt és ezt 
a feladatot így és így lehet megoldani, akkor ezzel csupán annyit mondunk, hogy az is
mertetett módon vaJóban meg lehet oldani, valamint azt, hogy az általunk megismert és 
mérlegelt módszerek közül szerintünk az ismertetett a legmegfelelőbb. Ezek bár nyilvánvaló 
dolgok, talán mégsem árt megemlíteni, főleg egy olyan öszefoglaló jellegű munka esetében, 
mint amilyen a jelenlegi is. 

Mindezek után lássunk valami hasznosat is! A 4.Fejezetben megismerkedtünk a megfi
gyelhetőség fogalmával, az 5. Fejezetben pedig alnpossabban megvizsgáltuk, milyen hatás
sal van a Kálmán szűrőre, ha megfigyelhető, ill. nem-megfigyelhető dinamikai rendszerekre 
próbáljuk alkalmazni a szűrőalgoritmust. 

Térjünk most rá annak megválaszolására, hogyan valósíthatjuk meg i) célkitűzésün
ket. Olyan módszert, keresünk tehát, amelytől nem várunk el többet, csupán annyit, hogy 
bármely hibát észlel is, valamilyen módon jelezzen. Hogy milyen fajta a riasztás, részlet
kérdés. 
Ehhez feltételezzük, hogy dinamikai rendszerünk olyan, hogy a mérési jelvektor bármelyik 
komponensét kiválasztva, megfígyclhctő. Azaz skalár mérési jellel megfigyelhető a rendsze
rünk. Emlékezzünk vissza, ekkor a mérési modell az alábbi alakú lesz (lásd (4.4) egyenletet]: 

ym(k) = Um(k)x(k) + vm(k) (6.1) 

itt Hm(fc) jelöli a H(fc) mátrix г'-dik sorát (sorvektor). 
Tehát feltevésünk érteiméiben Vi/m skalár mérési jelre a rendszer megfigyelhető, álla

potvektora becsülhető. 
Emlékeztetünk rá, hogy az 5. Fejezetben kísérletekkel is alátámasztottuk azt az ál

lítást, hogy megfigyelhető rendszer esetében, a megfigyelési jel dimenziójától függetlenül, 
az állapotvektor becslésére a Kálmán-szűrőt használhatjuk. Ha a mérési jelűnk m dimen
ziós, és a fentiek alapján rendszerűnk olyan, hogy állapotvektora a mérési jel minden egyes 
komponenséből, mint skalár mérési jelből, önállóan is becsülhető, akkor minden egyes kom
ponens esetében külön-külön elvégezve a becslési eljárást, az állapotvektor m különféle 
módon becsült értékét kapjuk. Lényeges, hogy a különböző becslések során a mérési jelnek 
mindig csak egy komponense játszik szerepet, a többi m — l mérési jel nem befolyásolja az 
éppen adott becslés értékét. Ezt figyelembe véve, használjuk a., alábbi jelölést: 
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у Di a uiérési jelek összesége, a mérési jelvektor 
УШ az i mérőberendezésből kapott mérési jel, azaz ум mérési jelvektor t kompo
nense, skalár 
x' az уш skalár mérési jel felhasználásával kapott becslése az állapotváltozónak, 
vektorváltozó. 

Ш п nem haszontalan még egyszer leszögezni, hogy megfigyelhetőséget feltételezve, a tel
je* áUapotvá/tazót becsülhetjük (skalár mérési jel felhasználásával), tehát az x* mennyiség 
nem az t -dik komponense az állapotváltozónak, hanem maga az állapotváltozó. Azi index 
csupán arra utal, hogy az i mérési jel felhasználásával állítottuk elő a becslést. Ezért is 
használtunk feísó indexet, míg a komponenseket alsó indexszel különböztetjük meg. 4 5 

Mindezen ismeretek birtokában ésszerű a további eljárás. Hasonlítsuk össze vala
mennyi x* becsült értéket. Ha minden egyes mérőberendezés hibátlanul működik, ezen 
értekeknek hasonlónak kell lenniük4'. Épj>en ezt jelenti a rendszer megfigyelhetősége. Ha 
azonban valamelyik mérőberendezés meghibásodik, akkor az a becslési eljárás, amely ennek 
a hibás berendezésnek az alapján állítja elő az állapotváltozót, más értéket fog adni, mint a 
jól működő mérőberendezéseken alapuló becslés. Emlékeztetünk arra, hogy egyszerre csak 
egy mérőberendezés meghibásodását engedtük meg, valamint arra, hogy a becslés skalár 
mérési jelekkel tortént, amei annyit tesz, hogy pl. x* becslésében csak y\fi skalár mérési 
jel szerepel, más, pl. умк к ф I pedig nem. 

Ezek után, összehasonlítva az állnpotváltozó összes x' becsült értékét, és azt tapasz
taljuk, hogy ezek közül valamelyik eltér a többitől, azt a következtetést, vonhatjuk le, hogy 
valamelyik mérőberendezés hibásan működik. 

Ezen az úton megoldhatnánk az ii) feladatot is, hiszen csak azt kellene megnéznünk, 
melyik az a becsült állapotváltozó, amelyik a többitől eltér. Hogy mégsem ezt az utat 
követjük, annak okát a módszer diszkutálásánál indokoljuk meg. 

A 6.3 ábra mutatja az ismertetett eljárás sémáját. 
Diszkutáljuk a fent ismertetett módszert. Kezdjük először az előnyeivel: Egyik előnye, 

hogy arravalóban alkalmas, amire szántuk, azaz ténylegesen képes észlelni a mérőberende
zések valamelyikében fellépő hibát. Szinten mellette szól, hogy azonnali jelzést ad a hibás 
jel beérkeztekor, tehát a hibafelismerés a következő mérési időpontig elvileg megtörténhet, 
feltételezve, hogy olyan a rendelkezésre álló software, amely ehhez elegendően gyors. Nyil
ván itt arról van szó, hogy egyetlen mérési időpillanat adatai már elégséges információt 
szolgáltatnak a hibadetektáláshoz.47 

Ami a módszer ellen szól*. Nagyon súlyos feltevéssel kellett élnünk a rendszerről és a 
mérési modellről, nevezetcsen azzal, hogy a rendszer skalár mérési jelekkel is megfigyelhető. 

4 5 Éa reméljük, senki nem gondol kovariáns ill. kontravarián» mennyiségekre, bár még яг is kiderülhet, 
hogy ennek a képnek » lenne létjogosultsága. 

4 6 Teljesen azonosak nem lehetnek, lévén a különböző jelek innovációi sztochasztikus folyamatok. 
4 7 Ne tévesszük össze mindezt azzal, hogy a Kálmán-szürőnck kell egy rövid ún. tanulási periódus, ami 

alatt „beáll" az optimális működési Teltételekre, amire láttunk is példát az 5. Fejezetben, amikor я szűrőnek 
a kezdett feltételekre való érzékenységéi, vizsgáltuk. Itt csupán a hibafelisinerő módszer időigényességét 
vizsgáljuk. 
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6.3 ábra 
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Ez a megszólítás nem minden esetben teljesül. Látni fogjuk, hogy a 4. Fejezetben model
lül választott térfogat kompenzátor esetében sem tartható ez a kitétel. Ebben az esetben 
pedig módszerünk nem alkalmazható. Ekkor ugyanis már több skalár jelből álló mérési 
jelvektor szükséges ahhoz, hogy a rendszer megfigyelhető legyen (melyek dimenziója lehet 
kevesebb, mint m). Es ilyen esetben ugyanaz a skalár mérési jel több mérési jelvektor
nak is komponense lesz. Ezekkel persze ugyanúgy megadható az állapotváltozó különböző 
becslése, amelyek közül azonban már többségi szavazással nem feltétlenül választható ki 
a többitől eltérő, hibás becslés, minthogy a hibás mérési jel hatása nemcsak egy becsült 
állapotváltozóban jelentkezik. 

A térfogatkompenzátor modelljére vonatkoztatva a fent mondottakat,lát ható, hogy az 
eljárás nem a/kaJmazható. Ehhez elég,ha felidézzük a 4.1 Lemmát, melyben bebizonyítot
tuk, hogy a térfogatkompenzátor egyetlen mérési jellel nem bccsüllietö. 

Л furkcionális redundancián nínpulő hibafelismerés 

Ebben a részben arm keresünk választ, hogyan járhatunk cl olyan esetekben, amikor 
az előző módszer nem használható. A bemutatása kerülő eljárás az ún. funkcionális re
dundanciára (vagy ahogyan még gyakran hívják, analitikus redundancia) 4 8 épül. Ennek a 
kifejezésnek a megmagyarázása gyakorlatilag a módszer ismertetését, is jelenti. Röviden a 
következőről van szó. Szóltunk már arról, iiogy a térfogatkompenzátor mérési jelvcktorál>an 
a folyadékszintmérést redundánsán végezték el, három független szintmérőt alkalmaztak, 
így három különböző berendezés szolgáltatott ugyanarról a mennyiségről (a folyadékszint) 
információt. Ezt nevezzük detektor redundanciának, (hardware redundancy), mely elne-
vezé utal a mérőberendezések „fizikailag" redundáns jelenlétére. Ezzel elvileg is ellentétes 
a funkcionális redundancia; ekkor a. detektorok száma nem redundáns, és ezeket a nem
redundáns detektorjeleket, felhasználva, „bizonyos eljárás" segítségével állítunk elő redun
dánsjeleket. Ezeket a redundáns jeleket aztán felhasználhatjuk hibafelismeréshez. A fejezet 
ezen része éppen ezt a „bizonyos eljárás"-t ismerteti részleteiben. 

Tételezzük fel, hogy rendelkezésünkre áll egy jelnek a 

i) mért értéke 
ii) valamilyen módon becsült értéke 

a. fc-dik időpillanatban. 
Tételezzük fel továbbá, hogy becslési eljárásunk során nem használjuk fel a fc-dik idő-
pontbeli mérési eredményeket, csak az azt megelőzőket. Ami azt jelenti, hogy a becsült jel 
teljesen független lesz a k-d'ik időpillanatban a mérési folyamat során történtektől (esetleges 
rendellenességektől). Természetesen a. becslésnek „jónak" kell lennie. Ez alatt azt értjük, 
hogy hibátlan működés esetén a becsült és a mért értékek „közel legyenek egymáshoz". 

A kifejezés az angol „fimrliomil redundancy" ill. „analit.ic redundancy" kifejezésekből ered. Lefordí
tani nem kívánjuk. 
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Legalábbis ismert módon térjenek el egymástól. Amennyiben a kapott eltérés nem egyezik 
meg az „ismert eltérés" alapján várttól, következtethetünk valamiféle rendellenességre. 

Mindez túl kvalitatív, bár a gondolatmenet alapjait tartalmazza. A feladat most az 
lenne, bogy megtaláljuk azt a becslést, ami a fenti követelményeknek megfelel. Vélhetően 
senki nem fog meglepődni azon, hogy a becslési eljárásunk nem más, mint a Kálmán szűrő. 
Lássuk be, hogy miért? 

A mérési jelek adva vannak, mérni tudjuk őket. Ezzel a feltétel i) pontja teljesült.4* 

A Kálmán szűrő a mérési jelek felhasználásával elő tudja állítani az állapotvektor becsült 
értékét, mint ezt részletesen megmutattuk a 2. Fejezetben. Mivel lényeges, újra felelevenít
jük az eljárással kapcsolatos legfontosabb állításokat. 

Meg tudjuk jósolni a fc-dik időpillanatbeli álla]>otvcktort a (k — l)-dik időpontig begyűjtött 
mérési jelekből, erre használtuk a 

ад*-1) (6.2) 
jelölést. A mérési jelvektort ;i II mátrix képezi le az állapotvcktor teréből (lásd a (2.135) 
dinamikai modellt), tehát a 

H ( * ) x ( * | * - 1 ) (6.3) 

mennyiség nem más, mint az y(k) mérési jelvektor fc-dik időpontbeli jósolt értéke a (k— 1)-
dik időpontig rendelkezésre álló mérési eredmények elhasználásával. Ezzel teljesítettük az 
ii) pontot is. 

Fontos kritérium, hogy tudjunk valamit mondani a becsült és a mért jelek viszonyá
ról. Képezzük tehát az y(k) mérési jelvektor, és a (6.3) alatt található előrejefoett mérési 
jelvektor különbséget: 

y(*)-H(*)x(*|fc-l) (6.4) 

Felismerhetjük, hogy ez a mennyiség nem más, mint a (2.91) alatt szereplő £(&) innováció. 
Ezt felismerve, használhatjuk a 2.1 Tétel (első) állítását, mely (többek között) kimondja, 
hogy az innovációs folyamat fehér zaj. (A tétel megadja a kovarianciamátrix értékét is, 
de erre pillanatnyilag nincs szükségünk.) Gyakorlatilag ez az, ami miatt a Kálmán szűrő 
különösen alkalmas a funkcionális redundancián alapuló hibedetektálásra. Tudva ugyanis, 
hogy hibátlan becslés és hibátfon mercs során a (6.4) módon képezett különbségnek fehér
zajnak kell lennie, egyszerű módszert használhatunk az ettől eltérő viselkedés felismerésére. 
Abból indulunk ki, hogy a !>ccslé.si eljárás során nem követünk cl h ibát . 5 0 Hiba (amennyi
ben bekövetkezik) сзак а mérési folyamat során keletkezhet. Ennek figyelembe vételére 
módosítsuk az eredeti (2.135) mérési modellünket a kővetkező képpen: 

y(k) = H(*)x(Jfc) + f(Jb, r ) + v(Jb) (G.5) 

4 9 Ez persze nyilvánvaló, ele »alán nem árt hangsúlyozni, hiszen ha valaki feltételeiét pontokba szerivé 
felsorol, illik az egye* pontok teljesülésekor kellőképpen megörülni. 

5 0 Ennek feltételezése gyakorlatilag annyit, jelent, liogy feltesziik, a használt kód helyes, valamint a/l, 
hogy я számítógép nem hibásodik meg. 
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A r időpontban bekövetkező esetlégre hibát az f(i*,r) hibavektorau keresztül vettük figye
lembe. 

Kétféle hiba előfordulását vizsgáljuk. A* egyik a mérési jelben megjelenő, rövid idejű 
(gyakorlatilag pillanatszerű) ugrás. Ekkor az f hibavektor egy Kronecker-delta (szorozva 
as adott, véges amplitúdóval). 

A másik általunk vizsgált eset!>en a ЬПм» szintén ugrás, de az előző esettől eltérően 
nemcsak pillanatszerüen jelentkezik, hanem hosszabb ideig tart. Ekkor az Г hibavektor egy 
(adott nagyságú) lépcsőfüggvény. 

Jelölje a hiba amplitúdóját az a vektormennyiség. Ha a hiba r időpillanatban követ
kezett be, akkor az előzőekben elmondottaknak megfelelő hibavektor az alábbi lehet3 1: 

a mérési jelben jekntkezö lépcső esetéhen 

1ьетЛЬт) = аи».в(к,т) (6.6) 

ahol Щк,т) jelöli a lépcsős függvényt. 

a mérési jelben jelentkező ugrás esetében 

tjmmp{k, Т) = ajltmrSk,r (68) 

Mindezen eseteket közösen tudjuk kezelni, ha levezetjük az 

_ í m = 1 , «»ем-, 
a'" ~" \ m = 2 , ajnmp 

valamint 

(69) 

mennyiségeket. I az egységmátrix. 
Lehetne aTO-ről általánosságban mint. mátrixról beszélni, Sm-ről pedig mint három-

indexes menny isségrol, de nem érdemes. Itt az alsó m index nem is annyira index, mint 
inkább név; ezzel különböztetjük meg a lépcső (m = 1) ill. az ugrás (m = 2) hibákat. 
Gyújtsuk össze a (6.5) egyenletbe a (6.G)-(C.1Ö) eredményeket. A mérési modellben clőfo-
ruló lépcsős ill. ugrás hibákra az alábbi formula adódik: 

y(k) = H(fc)x(*) + n m S w ( * , r ) + v(k) (6.11) 

5 1 Indexként azért barnáll пик wig«! neveket, mert az ékezete« тияуяг karakterkészletnek nem állt 
rendelkezésre ez índexmódbiui használatos nagyság«. 
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ahol ne feledkezzünk meg, hogy az m indexszel a kétféle hibát különböztettük meg. 

Ezután a kis kitérő után térjünk vissza a hiba észlelésének problémájához. Mint rá
mutattunk, a Kálmán szűrővel kapott becslés nagy előnye, hogy tudjuk, Jiibátian működés 
során a (6.4) módon képezett innováció fehér zaj. További feladatunk ennek a tudásnak a 
kamatoztatása. 

Tételezzük fel, hogy a mérőberendezések az általunk vizsgált időtartamban hibátlanul 
működtek. Ez azt jelenti, hogy r, amely a hiba bekövetkeztének pillanatát jelöli, nem esik 
bele a vizsgált (véges) intervallumba. Ha nem akarunk előre megkötéseket tenni a vizsgálat 
hosszára, legegyszerűbb, ha 

г = oo (6.12) 

választunk. 

Ilyen választás mellett mondhatjuk tehát, hogy a £(&) innovációs folyamat zéró kö-
zepü, gauss-i fehér zaj az egész vizsgálat alatt. 

Legyen most т véges. Ebben az esetben a szűrési folyamatnak arra a szakaszára, melyre 

к < г 

szintén teljesül, hogy az innováció a fent említett tulajdonságú (hiszen a becslésnél csak 
a már meglevő mérési jeleket használjuk, ezért egy adott időpontban becsült értékre egy 
későbbi hatás nincs befolyással). 
Megváltozik a helyzet, ha 

к > T 

időpontokra végezzük el a becslést. Ezt könnyen beláthatjuk, ha meggondoljuk, hogy Kál
mán szűrő algoritmusában nem vettük figyelembe a mérési jelekben megjelenő változást. 
A szűrési algoritmus továbbra is arra a feltételezésre épít, hogy a mérési modell alakja 

y(*) = H(*) + v(ifc) (6.13) 

és ennek alapján adja meg a legjobb Ix ,u, holott 

к > г 

esetben a mérési modellben már jelen van egy plussz tag, a hiba: 

y(Jt) = H(Jb) + f(Jfcfr) + v(ifc) (6.14) 

Ezért ha a (6.4) szerint képzett £(fc) innovációba először a (6.13) szerinti, majd a (G.14) 
szerinti mérési jelvektort helyettesítjük, más-más eredmény adódik. Gondoljunk arra, ami
kor a mérési modellben megjelent egy determinisztikus jel (lásd a (2.131) egyenletet). Ezt 
az innovációs folyamatban a (2.132) egyenlettel megadott módon figyelembe vettük, így H-
értük, hogy a Kálmán szűrő algoritmusa továbra is használható maradt. Ha ismernénk w/, f 
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hibavektort, kezelhetnénk hasonló mórion. De nem ismerjük, ezért a szükséges korrekciókat 
sem tudjuk elvégezni a szűrőegyenletekben. Ennek két igen lényeges következménye van. 
Az egyik, amit már említettün az, hogy az innovációs folyamat, mivel a hibás mérési jelek 
felhasználásával képeztük, nem rendelkezik a felsorolt tulajdonságokkal. A másik követ
kezmény gyakorlatilag ennek eredménye: a szűrési eljárás hatékonysága romlik. Lényeges, 
hogy ezt világossan lássuk, hiszen a felkínált megoldás ezt a nehézséget küszöböli ki. Tehát 
a szűrési hatékonyság azért romlik, mert a Kálmán szűrő algoritmusa úgy dolgozik, mintha 
a valódi mérési jeleket kapná (azaz a (6.13) egyenlettel számol), de a valóságban a (6.14) 
egyenlet alapján előállított hibás mérési jelek állnak rendelkezésre 5 2. Formálisan ugyanúgy 
működik tovább a szűrőnk, csak a becslései lesznek hibásak. Ezt azonban nem lehet közvet
lenül észrevenni, hiszen nem állnak rendelkezésre az állapotváltozók, hogy össze lehessen 
hasonlítani a valódi és a becsült értekeket. A mef,«>klást az innovációs folyamat vizsgálata 
adja. Ha a rendszerünk egy darabig hibátlanul működött (azaz f = 0), ez alatt az idő alatt 
„megtanulhattuk", milyen a hibátlan működéshez tartozó innováció. Figyelve az innová
ciót, a tanultak alapján észlelni tudjuk a hibátlan működéshez tartozó tulajdonságoktól 
való eltérést, ami arra utal, hogy a mérési jelekben hiba keletkezett (f ф 0). 

Talán feleslegesnek tűnhet, hogy ennyire részletesen tárgyaltuk a mérési modellben 
megjelenő hiba hatását a szűrési folyamatra. De lényegesnek tartottuk, hogy az olvasó előtt 
nyilvánvaló legyen a detektálási folyamat alapötlete. Nyitva maradt még annak megvála
szolása, mit is értsünk a helyes innováció „megtanulása" alatt, azaz hogyan különböztessek 
meg a,,jó" és a „rossz" innovációs folyamatot. Mielőtt erre választ adnánk, vizsgáljunk meg 
még egy kérdést. 

Említettük, hogy a mérési jelben keletkező hiba nemcsak az innovációs folyamatban 
jelent torzulást, hanem magát a szűrést, is meghamisítja. Ennek oka, mint, emlékszünk rá, 
az volt, hogy a szűrő „nem készült, fel" hibás jelek feldolgozására, sőt, a beérkező hibás jelet 
is úgy kezeli, mintha korrekt mérési jel lenne. Azaz a hibát nem különíti el, a mérési jelben 
bekövetkező pl. lépcsős változást úgy értelmezi, mintha az állapot vektor változott volna 
meg (holott nem ez történt), és ennek alapján ad optimális becslést az állapotvektorra. Ami 
nyilván nem fog megegyezni a tényleges értékkel, hiszen nem az állapotvektor változott, 
hanem a mérés hibásodott meg. 

Semmi baj nem lenne, lm a hibás mérés nem jelenne meg a szűrési folyamatban. Hi
szen akkor teljesen mindegy, hibás-c a jel vagy sem. Mindemellett persze azt is szeretnénk, 
hogy az állapotvektor becsülhető maradjon. A 4.Fejezetben rámutattunk, hogy erre van 
lehetőség. Emlékeztetőül, ha a dinamikai rendszer megfigyelhető az adott jel elhgyása ese
tén is, akkor az adott jelre hangolt Kálmán szűrővel elérhetjük, hogy a szűrési folyamat 
független lesz az adott jeltől, a becslés hatékonysága viszont nem romlik. Az idézett fejezet 
konkrét példákat is tartalmazott erre. 

Arra az eredményre jutottunk, hogy hangolt Kálmán szűrőt használva, az adott mérési 
jel meghibásodását felismerhettjíik, ha figyeljük az adott jelhez tartozó innovációt, és már 
„megtanultuk", hogyan különböztessük meg a jó innovációt (zéró közepu, gauss-i fehér zaj) 
a hibás méréshez tartozótól. Az innovációs folyamatban bekövetkező változás utal a adott 
mérési jelben bekövetkező változásra. 

Л 8. Fejezetben ezt. a kijelentésünket még módosítjuk. 
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A módszer előnye, hogy nem romlik a Kálmán szűrő hatékonysága, hiszen olyan mérési 
jelre hangoltuk a szűrőt, aminek elhagyása a mérési jelvektorból nem rontotta a rendszer 
megfigyelhetőségét. Minden egyes mérési jelre, melynek elhagyása nem okozza a dinami
kai rendszer megfigyelhetőségének elvesztését, az eljárás alkalmazható. Ebben az esetben 
minden ilyen jelre hangolni kell egy szűrőt, és vizsgálni kell a jelhez tartozó innovációt. Ha 
feltesszük, hogy p ilyen jel válsztható ki a mérési jelvektorból, a hibafelismerő rendszer, 
mely alkalmas ennek a p jel a meghibásodásának észlelésére, a 6.4 Ábrán látható. 
A 7. Fejezetben rámutatunk arra, hogy ezt a követelményűnket miként lehet gyengíteni. 

Hátra van még annak megválaszolása, hogyan döntsük el, hogy az innovációs folya
mat eltér-e a hibátlan működésre utaló jellegtől. Ennek tisztázását a 7. Fejezetre hagyjuk, 
amelyben felépítünk egy, a funkcionális redundancián alapuló rendszert, és annak konkrét 
működése során mutatjuk me* az innováció figyelésének a módszerét. Ott adjuk meg az 
eljárás diszkusszióját is. 

Az általánosított likelihood módszer 

A fejezet hátralévő részében még egy eljárást nutatunk be, amely a iii) alpont köve
telményeit elégíti ki. Ezek közül a legfontosabb, hogy meg tudjuk becsülni a bekövetkező 
hiba mértékét. Továbbra is a már megismert kétféle hibára (lépcső ill. ugrás) szorítkozunk. 
A mérési jelvektorra a (6.11) egyenlet szerinti alakot használjuk, ami már tartalmazza a 

y(*) =' H(*)x(*) + a„,S„,(*,r) + v(*) (6.15) 

A funkcionális redundanciára alapuló módszer megelégedett annak megállapításával, hogy 
amikor az f hibavektor nem nulla, akkor az innováció módosul, és ennek a módosulásnak 
az észlelésére alapozta a hibadetektálást. A likelihood módszerben a hiba hatását az in
novációra számszerűen is meghatározzuk, ami lehetővé teszi, hogy a meghibásodás puszta 
tényének felismerésén kívül el tudjuk dönteni, melyik fajta hiba mekkora a amplitúdóval 
fordult elő. 

Tegyük fel tehát, hogy az у mérési jelvektorban fellépett adott amplitúdóval, adott 
időpillanatban valamelyik típusú (lépcső vagy ugrás) hiba. A mérési jelvektor megváltó 
zása, alkalmazva a (6.15)-ben szereplő jelölést: 

*>(*) = a m S m ( * , r ) (6.1C) 

A hiba következtében megvétózik az x állapotvcktor 6x, valamint a £ innováció 6{ mér
tékben. Meg szeretnénk határozni />£ értékét. 

Használjuk a szűrőegycnlct (2.62) alakját5 3. 

Mk + l|Jfc) = Ф(* + 1, *)*(*!* - 1) + Ф(* + 1, к)К(к)Цк) (6.17) 

5 3 А К (к + 1,к) Kálmán féle növekmény helyett a К {к) teljes Kálmán féle növekményt használjuk. 
Ehhez vegyük figyelőmbe a (2.6.1) alakot. 
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Mivel a szűrőegyenletek lineárisak, a megváltozásokra is írhatjuk, a fenti egyenlet 
alapján: 

Sx{k +1|*) = Ф(* + l,fc)íx(*|fc~ 1) + Ф(* + 1,к)К(кЩ{к) (6.18) 

ahol az innováció megváltozására 

«£(*) = *y(*) - H(Jb)6x(ir|Jb - 1) (6.19) 

érvényes. 

Tételezzük fel, hogy az x(k\k - 1) egy Iépéses előrejelzés 6x(k\k — 1) megváltozását az 
innováció 6£(k) megváltozásával a F m (ír — l , r ) mátrix az alábbi módon köti össze (az m 

index, mint tudjuk, a hiba fajtáját jelöli): 

6x(k\k - 1) = Щк, к - l)Fm{k - 1 , 7> m (6.20) 

Fejezzük ki az mérési jel vek tor megváltozását a (6.16) egyenlettel, az egy Iépéses 
elweljclzés megváltozását a (6.20) egyenlettel, és az így kapott alakokat helyettesítsük be 
az innovációra érvényes (6.19) egyenletbe: 

«£(*) = (S„,(*:,r) - Щк)Щк,к- l)Fm(k - l , r ) ] a m (6.21) 

Célszerű bevezetni a zárójellxn: álló tagra egy új jelölést: 

Gm{k,r) = S m ( i t , r ) - Щк)Ф(к,к- l)Fm(ib - l , r ) (6.22) 

amivel аг innováció megváltozása, tehát, a következő módon írható: 

*£(*) = G m ( * - l , r ) a w (6.23) 

Fenti alak csak akkor használható, ha meg tudjuk határozni a (6.21)-ben szereplő 
Fm(k,r) mátrixot. Ehhez fejezzük ki Щк + l|fc)-t a (6.20) egyenlet segítségével: 

6x(k + l|ik) = Щк + I,*)F T O(fc,r)aw (6.24) 

majd az így kapott alakot írjuk be a (6.18) szíírőegyenletbe. Az innovációt tartalmazó 
tagra használjuk a (6.23) egyenletet. Elvégezve az egyszerűsítéseket, a kapott eredmény: 

F T O ( * , T ) = [*(*:, к - l)Fm(k - l , r ) + K(k)Gm{k,rj\ (0.25) 

Fenti kifejezés a (6.22) egyenlettel együtt egy rekurzív kifejezését adja a G,„(£,r) 
mennyiségnek, ami azt mutatta meg, hogy a„, amplitúdójú, i tíj>usú Inba к = т időpilln-
natban való bekövetkeztekor az innovációs folyamat hogyan fog megváltozni (lásd » (0.23) 
egyenletet). 
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Feltevésünk értelmében a hiba к = т időpontban következett be, előtte az f hibavektor 
zéró volt. Ez azt jelenti, hogy az innovációs folyamat a hibátlan működésnek megfelelő lesz, 
vagy ami ezzel ekvivalens, 

*£(*) = 0, к < г (6.26) 

Beírva ezt az eredményt a (6.23) egyenletbe, a következő kezdőfeltételt kapjuk a Gm(fc, r), 
Ш. (6.22) alapján Fm(fc,r) mátrixokra: 

Gm(fc,r) = Fm(Jk,r) = 0, k<r (6.27) 

Eszel a kezdőfeltétellel a Gm(&,r) -ra vonatkozó rekurzió teljes. 
Attól függően, hogy milyen típusú hiba (a továbbiakban a hibát, mint eseményt Zm jelöli, 
ahol az index a hiba típusára utal, Z0 jelenti, hogy nincs hiba) fordult elő, a teljes inno
vációra az alábbi három lehetőség van: i) Nincs liiba (Z0 eset). Ezt az esetet egy „ index 
jelzi 

£(fc) = í„(fc) (6.28) 

ii) Lépcsős hiba lép fel (2j eset) 

£(*)w« =£ . (* )+ G,(*,r)a, (6.29) 

iii) Ugrás hiba lép fel (Z2 eset) 

£(*);.«, = £.<*> + G 2(*,T)a 2 (6.30) 

Ahhoz, hogy eldönthessük, melyik eset áll fenn, a következő hipotézisvizsgálatot kell 
elvégezni: abból a feltételből kiindulva, hogy nincs meghibásodás (Z0 eset), meg kell hatá
rozni Zm esetek feltételes valószínűségét. A kapott értékeket egy alkalmasan megválasztott 
küszöbszámmal összehasonlítva, eldönthetjük, melyik hipotézist fogadjuk el [1,2]. Gyakor
lati okok miatt [16] célszerű a valószínűségek logaritmusát használni.54 

Jelölje ezt a mennyiséget 1т{к,т). 

lm{k,T) = \of>[p(Zm\Z0)\ (6.31) 

A levezetés hosszadalmassága miatt csak a végeredményét közöljük [1,2] annak az 
eljárásnak, ami adott (к,т) értékpárra /m(fc, r)-t előállítja. 
1,lépés 

Képezzük Z0 eseményhez tartozó innováció (lásd a (6.28) egyenletet) V^fc) kovari
anciamátrixát. A 2. Fejezetben már meghatároztuk ezt a mennyiséget. Idézve az ottani 
eredményeket [lásd a (2.31) és a (2.55) egyenleteket]: 

V i(fc)=(i(fc),i(fc)) = 

= Щк) + H(fe)V*(M - l)HT(fc)]**, (6.32) 
5 4 Innen ered az elnevezés: „log-likclihood módszer". 
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ahol Vi(fc, к — 1) a szűrési folyamat, sorsVn előállított a priori kovariancia [lásd pl. a (2.146) 
egyenletet] 
2. lépés 

Képezzük a fenti kovarianciamátrix, 2m eseményhez tartozó innováció [lásd a (6.29) 
és a (6.30) egyenleteket], valamint a rekurzív módon meghatározott Gm(fc,T) mátrixból 
az alábbi vektort: 

к 
q„.(*, r) = Y, G»'(k> r) Víí»" ,í„,0) (633) 

valamint a 
3. lépésben 

az ún. Jm(fc, r ) uibatízenet mátrixot: 

* 
Лт{к,т) = ̂ G ^ f c . r J V ^ j ^ G ^ í f c . T ) (6.34) 

> = * • 

Ezen mennyiségekkel az /,„(&, r) li>g-likclihood arány a következő módon fejezhető ki [1,2]: 

Uk,r) = q£(*,T)J m -l(fc ? T)q w (*,T) (6.35) 

Megadtuk tehát azt az eljárást, ami adott (k, r ) értékpárra megmondja, mi annak a 
valószínűsége, hogy az TO típusú hiba fordult elő, т időpillanatban, ha rendelkezésünkre 
állnak к > T időpontig a mérési eredmények. Tegyük fel, hogy a fc-dik időpontban va
gyunk, és meg szeretnénk határozni, hogy r időpillanatban melyik esemény történt (azaz • 
volt-e meghibásodás, és ha igen, milyen fajta). Az erre szolgáló módszert mutattuk be az 
imént. Elvileg semmi akadálya nincs annak, hogy tetszőlegesen nagy к — т időkülönbségre 
elvégezzük a számításokat, és megvizsgáljuk, történt-e meghibásodás, vagy nem. Ezután 
megnövelve r értékét eggyel, r ' = т + 1 időpontra is elvégezhetjük a fenti eljárást, addig, 
míg т' < к teljesül. Ez egy hosszadalmas, de megvalósítható eljárás. 
Gyakorlatilag azonban követhetünk egy másik, rövidebb utat. А к -dik időpont körül je
löljünk ki az időtcngclyenk egy véges intervallumot (a továbbiakban ablakunk nevezzük) 
a kővetkező módon: 

W(k, r;Tí,T2)sk-Tt<T<k-T2 (6.30) 

ahol T\ én Ti két véges érték. A hibafelismeiő eljárásunkat ezek titán csak olyan (k,r*) 
értékpárokar végezzük el, amelyekre teljesül, hogy 

r ' e W(ib,r; T„T 2 ) (6.37) 

Minden ilyen értékpárt» határozzuk meg az lm(k,r*) log-likelihood mennyiséget. Mivel az 
ablak „hossza" T\ - T 2, és az „, index két lehetséges értéket, vehet fel (a lópcsős -ill. az 
ugrás meghibásodás), összesen 

2(7, - T i ) (6.38) 
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im(fc>T*) mennyiséget kapunk. Válasszuk ki ezek közül a legnagyobbat, és jelöljük /«(fc, f) 
-val: 

U * , f ) = Max{/m(*,T')} (6.39) 

Szavakkal kifejezve: eljárásunkkal kiválasztottuk (a fc-dik időpontig rendelkezésűnkre 
álló mérési jelekből) a Щ*,т;Т,,Т 2) ablakban a legvalószínűbb hibát (m), a legvalószí
nűbb (f) időpillanatban. Ugyanis az összes többi (t, r) párra az lm(k, г) érték kisebb volt. 

Ez a mennyiség, mint emlékszünk, csak azt mondja meg, mennyire valószínű, hogy 
valamelyik fajta hiba bekövetkezik, feltételként szabva azt, hogy nincs meghibásodás. Az 
ilyenkor szokásos eljárás szerint [16] ezt az értéket összehasonlítjuk egy előre megadott 
küszöbszámmal. Ha a kapott érték meghaladja a küszöbszámot, elfogadjuk a hipotézist 
(valóban bekövetkezett az esemény), amennyiben alatta marad a küszöbértéknek, nem 
fogadjuk el a hipotézist. Jelölje a küszöbszámot e, akkor. 

lm(k, f) < e Z0 eset (nincs meghibásodás) 
lm(k, f) > 6 2 Ä eset m-dik fajta hiba (6.40) 

Ha Z0 hipotézist fogadjuk cl, akkor ez azt jelenti, hogy a Jk-dik időpontig rendelkezésre 
álló mérési adatok alapján, a W(k,T;Ti,T2) ablakban, az általunk valamilyen előzetes 
megfontolások alapján kiválasztott küszöbérték szerint nem történt meghibásodás. 

A másik eset, mikor a fentiekből hibára következtetünk. A bemutatott eljárás megbe
csülte a hiba fajtáját, valamint a 1*?kővetkezés legvalószínűbb idejét. Bizonyítható [2], hogy 
ezen kívül meg tudjuk becsülni a hiba amplitúdóját is. A becsült amplitúdó á az alábbi 
módon fejezhető ki a (6.33) egyenletben bevezetett qm(&» т) vektorral, illetve a (6.34) alatt 
megismert Зт(к,т) hibaüzenet mátrixszal55: 

MM)-JÍ(M)q*(*.*) ( 6- 4 1) 

Vizsgáljuk meg a fenti eredményeket arra az esetre, amikor a W(k,T\T\,T<i) ablak 
nagysága zéró, azaz к = т. A módszer ilyenkor is alkalmazható, a megfelelő értékek a 
következők lesznek: 
A (6.27) kezdőfeltétellel a (6.22) egyenlet: 

Gm(k,k = T) = Sm{k,k = r) (6.42) 

lesz. Ezt behelyettesítve a (6.33) és a (6.34) egyenletekbe: 

q m (*, к = r) = Sj(* f к --= r^ky'ijk) (6.43) 

Jm(jfc,jb = r) = S £ ( M = r)V 4 (*)- , S M (*,fc = r) (0.44) 

A megfelelő rá és f becsült értékeket kell *z egyenletekbe behelyettesíteni. 
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kapjuk, melyeket beírhatunk a becsült amplitúdó (6.41 )-es kifejezésébe: 

áA(fc,*) = S-'(*, * -"r)V t (*)(SS(*,* = г ) ) - ' x 
xSZ(k,k = T)\j4k)£Jk) (6.45) 

elvégezve az egyszerűsítéseket, a következő alak marad: 

**(*,*) = S-'(Är,Ä: = T)£Jk) (6.46) 

A (6.29) és a (6.30) egyenleteket összefoglalóan írva, az m-dik típusú hiba esetében az 
innováció: 

£(*).» = £„(*) + Gm(k, к = r)a T O (6.47) 

Beírva a (6.42) eredményt a G„,(k,k = т)-га, és az így kapott innovációt felhasználva a 
(6.46) egyenletben, к = т időpontra a becsült hibaamplitudó: 

á l h ( M ) = S - J ( M = r ) [S m (* ,* = r)a w (*,T) + ^ ( t ) ] (6.48) 

amit kifejtve: 
&т(к, k) = am(k, T) + S;t

l(k, к = т){о(к) (6.40) 

Figyelembe véve az Sm(k,r) mátrixnak a (6.10) alatti képzési szabályát, kapjuk, hogy 
к = г esetben 

S,„(fc,Jt = r) = I (6.50) 

Ha ezt behelyettesítjük a (6.49) egyenletbe, a becsült hibaamplitudóra kapott alak 

*,»(fc,*) = a„(*,T)+ £,(*) (0.51) 

lesz.Ez a kifejezés a torzítatlan bccalésc a hibaamplitudónak, hiszen a jobb oldal máso
dik tagjában szereplő innováció zéró közepű, gauss-i fehér zaj, mint ezt a 2. Fejezetben 
részletesen tárgyaltuk (emlékezzünk vissza a 2.1 Tételre). 

Számítsuk még ki a (6.35) szabály alapján az /m(Jt, к = r) mennyiséget. Használjuk 
az erre az esetre érvényes (6.43) egyenletet a qm(k, к = т) vektorra, illetve a (6.44) egyen
letet a 3m(k, к = r ) mátrixra. Elvégezve az egyszerűsítéseket, a kővetkező alakot kapjuk 
végeredményként: 

U*. Ь = т) = í(kf(VL(k)-l)Tí(k) (6.52) 

Az innováció kovarianciamátrixát kifejező V^(k) mátrix értékét, mint azt már megmutat
tuk, a (6.32) egyenletet felhasználva számíthatjuk ki. 

Szorosan nem tartozik a dolgozathoz, de a most bemutatott eljárásból egyenesen kö
vetkezik az a fajta hibafelismerés« módszer, amikor a hiba nem a mérési modellben jelent
kezik, hanem а гшшпм'Ы mor/e// Iwii. A likelihood módszer egyenletei kis módosítással 
könnyen alkalmazhatók. Ezt ismertetjük most nagyon röviden. 
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Feltesszük, hogy a mérési jelvektorban nem lép fel hiba, ellenben az állapotvektorban fellép
het. Ugyanazokat a meghibásodási eseteket vizsgáljuk, mint a mérési modellnél is tettük. 
Ennek alapján, az állapotvektort leíró dinamikai egyenlet a (6.11) egyenlet analógiájára 
a* alábbi lesz: 

x(fc +1) = Ф(* + l,*)x(*) + amSm(Jt + 1,T) + w(Jk) (6.53) 

Ennek hatására a mérési jelvektor megváltozásában a (6.16) alaktól eltérően, megjelenik 
a H(t) mátrix is: 

íy(*) = H(*)Sm(Jt,T)am (6.54) 

A további eljárás ugyanaz, mint a (6.16) egyenlet után kővetkező. Itt nem ismételjük meg 
a számítást, csak a végeredményt közöljük. Az innováció megváltozása (a hiba nélküli 
állapotvektorhoz képest) szintén megadható egy mátrix és a hibaamplitudó segítségével, 
akárcsak a (6.23) egyenletnél láttuk: 

6£(к) = Ст(к-1,т)ат (6.55) 

Az egyetlen eltérés, hogy a G„,(Jt — l ,r) mátrix módosul a (6.22) alakhoz képest: 

G m (* ,r) = ll(k)[Sm(k,r) - Ф(к,к- l)Fm(k - l,r)] (6.56) 

az Fm(&, r) mátrix alakja ugyanaz marad, mint a (6.25) alak: 

F m ( * , r ) = [^(k,k-l)Fm(k-l,T) + K(k)Gm(k,T)] (6.57) 

Ezek után az eljárás ugyanaz, mint a mérési modellben bekövetkező hibánál; ki kell 
számítani az /m(&, r) mennyiségeket, összehasonlítani egy előre megadott küszöbértékkel, 
és eldönthetjük, történt-e hiba a dinamikai modellben, és ha igen, mikor és milyen típusú. 

Ezt a kis kitérőt azért tettük, mert viszonylag egyszerűen meg tudtuk mutatni, hogy 
a likelihood módszer alapegyenletei milyen módosításokkal alkalmazhatók a dinamikai mo
dellben bekövetkező hibák felismerésére. 

Ebben a fejezetben foglalkoztunk a dolgozat tulajdonképpeni célkitűzésével, a hiba
felismerő rendszerek különféle lehetséges formáival. Három kategóriát állítottunk fel, attól 
függően, milyen szigorú követelményeket támasztunk a rendszerünkkel szemben. Olyan 
megoldásokat mutattunk meg, amelyek valamilyen formában felhasználják a rendszer ál
lapotvektorának Kálmán szűrővel való becslését. A következő fejezetben működés közben 
is bemutatjuk a két utóbbi hibofeliemerő rendszert. 

7. DETEKTORHIBA A TÉRFOGATKOMPENZÁTORBAN 

111 



A dolgozat célja, azon kívül, hogy különféle módszerekkel megismerteti az olvasót, az 
is, bogy a lehetőségekhez képest meg is győzze ezen módszerek alkalmazhatóságáról. Ennek 
megfelelő, ráadásul látványos módja az eljárások működés közbeni szemléltetése. Hasonló 
okok vezéreltek minket az 5. Fejezet megírásakor is, ott a Kálmán szűrőt tanulmányoztuk 
kísérleti úton. Ebben a részben a 6. Fejezetben megismert eljárások közül kiválasztunk 
egyet, és részletesen is megmutatjuk, hogyan működik. 

Emlékeztetőül, az előző fejezetben három különféle módszert ismertettűnk a mérési 
folyamat során előforduló különféle típusú meghibásodások felismerésére. Mint emlékszünk, 
kétféle hibát tételeztünk fel, a mérési jelben bekövetkező ugrást, illetve a lépcsős változást. 
A három megismert eljárás közül a harmadik, a likelihood módszeren alapuló volt a legfej
lettebb, mivel azzal i) fel tudtuk ismerni a hibát, ii) meg tudtuk becsülni a bekövetkeztének 
időpontját, iii) meg tudtuk becsülni a hiba nagyságát. Ezt a módszert viszonylag részlete
sen tárgyaltuk is a fejezet során. 

Kevésbé részletesen szóltunk a funkcionális redundancián alapuló hibefelismerésröL 
Ennek fő oka, hogy ezt a módszert választjuk a szemléltetés céljára, így most kiegészíthet
jük az előző részben csak nagy vonalakban vázolt eljárással kapcsolatos tudnivalókat. 
Mint emlékszünk, a funkcionális redundancián alapuló eljárás során Kálmán szűrővel be
csültűk a dinamikai rendszer állapot vektorát, és képeztük az innovációt. Mindaddig, amed
dig a mérés során semmi rendellenesség nem történik, az innovációs folyamat zéró várható
értékű, gauss-i fehér zaj. Amint azonban fellép valamilyen zavar, amit a szűrőegyenletekben 
előre nem vettünk figyelembe (ilyen eset tipikusan a meghibásodás), az innováció elveszti 
fenti tulajdonságát. Mindez megfordítva is igaz: ha az innováció eltér a normális műkö
désnek megfelelő gauss-i fehér zajtól, ez azt jelzi, hogy a szűrési folyamatban valami előre 
ügyiembe nem vett jelenség (hiba) lépett fel. Megmutattuk azt is, hogy az ún. hangolt 
Kálmán szűrök használata előnyös, mivel hibás jelek esetében is (amennyiben a hangolás 
során a dinamikai rendszer megfigyelhető marad) megbízható becsléshez jutunk. 

Már a 6. Fejezetben is megkerültük annak a kérdését, hogyan figyeljük az innová
ciót, azaz hogyan tudjuk észlelni, ha az megváltozik. Erre a kérdésre a bemutatott példán 
keresztül, itt adjuk meg a választ. 

A kísérlet 

Kísérleti modellként az előző részekben már megismert térfogatkompenzátort választ
juk. A folyadékszintmérésben jelentkező detektorredundanciát is sem vesszük figyelembe, 
azaz ugyanazzal az egyszerűsített modellel dolgozunk, mint az 5, Fejezetben. Emlékezte
tőül, ha nincs redundancia, akkor a mérési jelvektor az alábbi három komponensből áll: 

Folyadékszint 
Nyomás 
Hőmérséklet 
Az 5. Fejezetben láttuk, hogy a nyomás elhagyása nein vezet a térfogatkompenzátor 

megfigyelhetőségének elveszítéséhez. Ha valamelyik másik mérési jelet hagyjuk el, akkor a 
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megfigyelhetőség elromlik. Ebből következik, hogy a Kálmán szűrőt a nyomásra hangolva 
(azaz a szűrőegyenletekben a nyomásban megjelenő zaj kovarianciamátrixát extrém nagyra 
választva, ezzel a szűrési folyamatból a nyomásmérő jelét „kikapcsolva"), az állapotválto
zók becslése nem ronúik el Ezeket mutatták kísérletileg is az 5.13-5.15 ábiák. Jelöljük 
X/>-vel a nyomást, mint apotváltozót, és yp-vel, mint mérési jelet. Akkor a fc-dik idő
pillanatban a nyomáshoz „artozó £ innováció, a fent bevezetett jelölést alkalmazva pl. a 
(2.91) egyenletben: 

Í P (*) = Ур(к) - Щ*)Ф(*, * - l)xH*|* - 1) (7.1) 

Tegyük fel, hogy arra vagyunk kíváncsiak, meghibásodott-e a nyomásmérő rendszer, vagy 
nem. Feltételezzük, hogy ezalatt a többi mérőberendezés hibátlan. (Emlékezzünk vissza, 
az előző fejezet elején mondottakra, hogy adott pillanatban feltételezésünk alapján mindig 
legfeljebb csak egy berendezés lehet rossz.) Megmutatjuk, hogy a nyomásmérő meghibá
sodását hogyan észlelhetjük. Meg akarjuk vizsgálni mind az ugrás, mint a lépcsős meghi
básodás esetét is. Kezdjük az utóbbival. Használva a 6. Fejezetben alkalmazott jelölést, a 
hibás nyomásjelet az alábbi módon írhatjuk fel: 

yp(k) = H(fc)x(fc) + vp(fc) + I6(*, т)а,я (7.2) 

ahol 6(&,r) a lépcsősfüggvény, ai/> pedig a nyomásmérőben jelentkező lépcsős hiba nagy
sága (erre utal ai. i index). Válasszuk meg a paraméterek értékét kővetkezőképpen: legyen 

г = 60 sec 
a i p '—5 psia 

Tekintve az 5.3 Ábrát, látható, hogy ebben az időpillanatban a nyomás közelítően -lOpsia, 
és növekszik. Ezért egy ilyen nagyságú változás elfogadható lehetne, azaz pusztán a nyo
másmérő jelét figyelve, egy ilyen viselkedés nem feltétlenül utalna hibára. 

Az 5. Fejezet eredményei alapján tudjuk, hogy a nyomásjel semmilyen megváltozása 
nincs hatással a többi állapotváltozóra, tehát ezen állapotváltozókhoz tartozó innovációra 
sem. Ezért a nyomásban jelentkező hiba egyedül £p-ben fog jelentkezni. 

Összefoglalva tehát a kísérletet: a nyomásmérő jelét szándékosan elrontottuk fc = 60 
időpillanatban olyai. módon, hogy a hibátlan működésnek megfelelő jelhez képest hozzá
adtunk egy állandó 

fP(k) = 5 psia, 60 < Jfc (7.3) 

hibát. A 7.1 ábrán feltűntettük a következő görbéket: 
A szimulált nyomás (állapotváltozó ) 
A szűrt nyomás (szűrt állapotváltozó ) 
A nyomás, mint mérési jel (a megjelenő hibával) 
Az innováció 
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7.1 A bra 

Szinulált nyonásváltozó 

29.8 
Szúrt nyonásváltozo 

\ - — I 1 1 1 1 1 ^ 1 
1 0 , 6 f l 

Mert nyonás a hibával 

Myonáshoz tartozó innováció 

120 

128 к 

A nyowásbnn fellepő lépcsős meghibásodás kimutatásit 
я nyomásra hangolt Kálmán szűrövei 
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Vizsgáljuk meg a kapott eredményt. Legfontosabb az innováció viselkedése. Az ábra 
utolsó görbéje mutatja az innovációt a kísérlet során. Jól látható, hogy • zignifikáns változás 
következett be к = 60-tól. A jobb összehasonlíthatóság kedvéért az innováció görbéje felett 
mutattuk a nyomásjelet is. Azon is látható az ugrás, de abban az esetben, amikor semmi 
információnk nincs a rendszerről, semmi okunk nincs a nyomásjel f« nti megváltozását hi
bának tekinteni. (Hiszen gondolhatnánk, hogy a változást valamelyik szabályozórendszer 
működése váltotta ki.) 

А к = 60-ig tartó hibátlan működés megmutatja, hogy mi az a küszöbérték, amit 
az innováció л е т halad meg mindaddig, amíg a normális működési feltételek teljesülnek. 
(Esetünkben ez az érték 2.5-3.0 körüli volt). Ha tehát most ezen küszöbértékkel összeha
sonlítjuk a tényleges folyamat során az innovációt, meg tudjuk állapítani, ha ezt az értéket 
meghaladja, ami a mondottak alapján a nyomásjelben bekövetkező (ugrásos) hibára utal. 

Két dolgot kell ezzel kapcsolatban megjegyeznünk, i) A küszöbérték megadása önké
nyes, jobbára tapasztalaton alapul. Sok numerikus kísérletet végezve, meg tudjuk állapí
tani, általában milyen határok között mozog az innováció a normális működési feltételek 
között. Nem szabad elfelejteni, hogy az innovációs folyamat sztochasztikus folyamat, tehát 
csak valószínűségi kijelentéseket tehetünk arról, hogy adott időpillanatban mekkora értéket 
vesz fel. Kis valószínűséggel ugyan, de még normális körülmények között is meghaladhatja 
a beállított küszöbértéket. Ezt a koc.knzat.ot azonban vállalni kell. Ha hibátlan működési 
körülmények között is meghaladj» az innováció a küszöbértéket, és ennek eredményeként 
rendszerünk hibát jelez, ez az ím. „vaKlárma" esete. 

Másik hibaforrás, ha túl magasra választjuk a küszöböt. Ezzel ugyan a vaklárma elő
fordulásának esélyét csökkentjük, de ennek az ára, hogy a hibás innováció is a küszöb alatt 
maradhat. Ezt az eset nevezik „elmulasztót. riasztás"-nak. Általában kompromisszumokon 
keresztül lehet beállítani egy olyan küszöbértéket, ami elfogadható arányok között tartja 
a vaklármát és az elmulasztott riasztásokat. A felhasználó dolga annak eldöntése, melyik 
fajta tévedést tolerálja inkább. 

Ez a najyon rövid ismertetés természetesen semmiképpen nem elég egy igényes hipo
tézisvizsgálat elvégzésére. De úgy gondoljuk, hogy nagyon messzire elvezetne, ha még azt 
is egzakt módszerekkel próbálnánk meg tárgyalni, milyen módon lehet, a különféle hipoté
zisvizsgálatokat elvégezni. Helyett hivatkozunk a téméval foglalkozó irodalomra (16]. 

Ezek után megvizsgáljuk, vajon a fenti módszer akkor is ilyen hatékony, ha ugrásos 
meghibásodás fordul elő. Ismét a nyomásmérőt vizsgálva 

yp(k) = U(k)x(k) + vP(k) + I* (* , r)A2p (7.4) 

mérési jelet tételezzünk fel. A kísérlet ugyanaz, mint, az előbb volt. A kapott eredményt a 
7.2 ábra mutatja. 

Az ábra tanúsága szerint ebben az esetben, bár korántsem olyan szembetűnő mér
tékben, de itt is alkalmazható az ismertetett eljárás, azaz egy előzetesen beállított kü-
szöl)ért,ékkel kell összevetni »:, innováció minden időpillanatbeli értékét. De itt, mivel a 
hiba hatására az innováció nem torzul olyan nagy mértékben, sokkal nehezebb az opti
mális küszöbszám megállapítása, amivel az elmulasztott jelzés és a vaklárma elfogadható 
valószínűséggel fordul csak elő. 
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Azt láttuk, hogy a hiba bekövetkeztekor azonnal lehetséges a hiba detektálása. Ráadásul, 
ha az innovációt hosszabban figyeljük, módunk van a kétféle viselkedésbeli eltérésből a 
hiba fajtájára következtetni. (Hasonlítsuk össze az innovációkat a 7.1 és a 7.2 ábrákon.) 

Az imént szemléltetett módszernek alpfeltevése volt, hogy olyan mérési jelre alkalmaz
ható, amelyre hangolva a Kálmán szűrőt, nem romlik el a dinamikai rendszer megfigyel
hetősége. De ha ilyen jel van, akkor teljesen jogos a kérdés: van-e egyáltalán szükség erre 
a mérésre. Iktassuk ki teljesen, akkor meg sem tud hibásodni, és használjunk egy eggyel 
alacsonyabb (jelen esetben kettő) dimenziós mérési modellt. 

A gondolatmenet ésszerűnek tűnik, de mégsem fogadható el. Maradva a térfogatkom
penzátornál, ha elhagyjuk a nyomásmérő jelét a mérési modellből, akko a kapott két 
dimenziós mérési jelvektorból mar semelyik további komponensre nem tudnánk hangolni a 
Kálmán szűrőt. Éppen arra a redundanciám van szükségünk a hangolásnál, amit a nyomás 
jelent. 

Előfordulhat olyan eset is, amikor semelyik mérési jelet sem tudjuk úgy elhagyni, hogy 
ne veszítenénk el a rendszer megfigyelhetőségét. Általában ez a gyakoribb eset. A funkcio
nális redundancia elve azért ilyenkor is alkalmazható, természetszerűleg némi módosítással. 

Azért örültünk annyira a nyomásra való hangolásnak, inerL nem rontotta el az ál-
lapotvcktor megfigyelhetőségét. Tekintsünk el egy pillanatra ettől a követelménytől. Em
lékeznünk vissza az 5. Fejezet kísérleteire, volt, azok kőzött olyan is, amikor a Kálmán 
szűrőnek a hőmérsékletre való hangolhntóságát vizsgáltuk [lásd az 5.12 és az 5.20 - 5.22 
ábrákat]. Emlékezzünk vissz:- árra, hogy a hőmérsékletre való hangolás csak a hőmérsékelt 
szűrését rontotta el, nem za\arta viszont sem a nyomás sem a keverékmennyiség szűrését 
sem. Nem mondtuk ki ugyan a következőket, de az eredmények utalnak rá, hogy amikor a 
hömérsékeltre hangolunk, akkor a hömérsékeltmérő jelétől függetleníteni tudjuk a szűrési 
folyamatot (erről még volt szó), de ugyanúgy megmarad a szűrési folyamat érzékenysége a 
nyomásmérő jelére. Ennak felismerése nem más, mint a funkcionális redundancián alapuló 
hibafelismerés módosított változata. 

Nem kell mást tennünk a nyomásra való hangoláshoz képest, mint azt, hogy a hőmérsékletre 
hangoljuk a szűrőt, és figyeljük a nyomáshoz tartozó innovációt. Ugyanarra a kétféle hibára 
elvégezve a kísérleteket, az eredményül kapott görbéket i) a nyomásjelben fellépő lépcsős 
meghibásodásra a 7.3 Ábra, ii) a nyomásjclbeii fellépő ugrásos meghibásodásra a 7.4 Ábra 
tartalmazza. 

Látható, hogy hasonló módszerrel, egy küszöbértékkel való összehasonlítással felismer
hetjük a meghibásodát. A fejezet elején ismertetett módszertől eltérően, itt az innováció 
várhatóértéke mindkét hibafajtára zéró marad, ezért semmilyen jelzést nem kapunk a hiba 
fajtájáról. Ennek ellentételeként viszont sokkal markánsabban jelentkezik az ugrásos meg
hibásodás hatása az innovációra, mint az a 7.2 Ábrán bemutatott esetnél tapasztaltuk. 
Ezért célszerű még akkor is inkább ezt az utat követni, ha lehetséges tigyanarra a jelre 
hangolni a szűrőt, mint amelyik jelet vizsgáljuk. 

Megemlítjük, hogy semmi eltérést nem jelent, ha a hömérsékeltmérő helyett a Kálmán 
szűrőt a folyadékszintmérörc hangoljuk, és elrontjuk a nyomásmérő jelét. Az eredményűi 
kapott innováció viselkedése a már megismert lesz, ugyanúgy lehetőség nyílik a hiba de
tektálására. Ezért nem is tartjuk lényegesnek bemutatni a kapott ábrákat. 
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Amit a módszerből tanultunk, az a következő. Nem muszáj ugyanarra a jelre han
golni a szűrőt, mint amely jelnek a jóságát vizsgáljuk. Ennek ismeretében megpróbáljuk a 
hőmérsékletmérő jelében fellépő hibát felismerni. Az első eljárás nem alkalmazható, mert, 
mint emlékezhetünk, a hőmérsékletre való hangolás elrontja a hőméi oékelt szűrését, tehát 
as innovációt is. Helyette hangoljuk szűrőnket a nyomásra, és rontsuk el a hőmérséklet
mérő jelét ugyanúgy, mint a nyomásmérő esetében tettük. Elvégezve a kísérletet, ugyanazt 
tapasztalhatjuk, mint a 7.3 és a 7.4 Ábrákon mutatott elrendezésnél, nevezetesen, a hiba 
hatása az innovációban jól észlelhetően jelentkezik, viszont semmi eltérés nincs a változás
ban attól függően, hogy milyen ttípusu a hiba. Hogy mégis bemutatjuk mindkét eredményt, 
annak két oka van. Az egyik, hogy a kísérletet már úgyis elvégeztük. Az igazi ok azonban 
ax, hogy a hőmérsékeltmérő jele nagyon zajos, ezért az ugrásos hibát felderíteni csupán 
a jelet figyelve, szinte reménytelen. (Tekintsük a 7.2 vagy a 7.4 Ábrák valamelyikét, ott 
a nyomásjelben az ugrás legalábbis szembeszökő, tehát utalhat hibára.) Az innováció fi
gyelése viszont ezt a fajta hibát is kimutatja. Az eredményeket i) a hőmérsékeltmérésben 
fellépő lépcsős meghibásodásra a 7.5 Ábra, ü) a hőmérsékeltmérésben fellépő ugrásé« meg
hibásodásra a 7.6 Ábra tartalmazza. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a 7.5 Ábrán a szimulált és a szűrt hőmérséklet láyszólag 
egyáltalán лет hasonlít egymáshoz. Ennek oka a felhasznált ábrázolási módszerben [22] 
rejlik. Az eljárás olyan, hogy az ablakban látható görbét mindig a maximális értékére nor
málja. Esetünkben ennek az lett a következménye, hogy a hőmérsékeltmérésben megjelenő 
lépcsős hiba a maximumot megnövelte, aminek hatásáara a jelnek a finomabb részlete el
veszett, a jel mintegy kisimult. Ezért, is fontos, hogy az ábrázolt görbéknél a skálázást is 
figyeljük. 

Ugyanúgy, mint a nyomásjel esetében, itt is elvégeztük a kísérletet a folyadékszin-
mérőre hangolt Kálmán szűrővel is. A hibafelismérő eljárás ugyanúgy alkalmazható volt, 
jellegében nem tért el attól, mint. amit a 7.5 és a 7.6 Ábrán látható eredmények mutatnak. 
Ezért a futtatás eredményeit tartalmazó görbéket nem közöljük. 

A folyadékszintjclző meghibásodása 

Érdekes következtetésekre juthatunk, ha elvégezzük a fenti tesztet a folyadékszint-
jelző meghibásodásának felismerésére is. Elvben nem különbözik az előzőleg bemutatott 
hőmérsékletmérővel kapcsolatos híbafelismeréstől. Itt a szűrőt a hőmérsékletre hangoltuk 
(hangolhattuk volna a nyomásra is, nem lenne eltérés), és ugyanúgy, к = 60 időpontban 
egy lépcsős, majd egy ugrásos meghibásodást idéztünk elő. Egyetlen eltérés, hogy itt meg
növeltük a hiba amplitúdóját az előzőleg használt érték kétszeresére. Ennek oka, hogy 
a folyadékszintjclző zajának amplitúdója viszonylag nagy, így a kis amplitúdójú (ugrás) 
hibát nem lehetett volna elkülöníteni, ekkora eltérés a zajból is adódhatott volna. 

A kísérletekkel kapott görbéket a 7.7 és a 7.8 Ábrák tartalmazzak. 

Ebben még semmi említésre érdemes nincs, ugyanúgy viselkedik minden görbe, mint 
azt már megszoktuk a nyomás- ül. hőmérsékeltniérő meghibásodásakor. Amit azonban 
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nehezen lehetett volna szemléltetni az előző mérési jelek hibái esetében, az a következő. 
Gondoljunk vissza az 5. Fejezetben elmondottakra a keverékmennyiség szűrésének nagy 
pontosságáról. Akkor ezt csupán mint érdekességet említettük meg, most viszont nagy 
hasznunkra lesz. Mint emlékezhetünk, ha olyan koordinátarendszert használunk, melynek 
egyik tengelyére a szimulált, a másik tengelyére a szűrt állapotváltozót mérjük fel, akk**r 
az így előálló vonal egyenessége utal arra, hogy a két mennyisség mennyire egyezik meg 
egymással. Az 5.9 Ábra a keverékmennyiségre, az 5.10 Ábra a hőmérsékletre mutatta a 
fenti görbét. Amit most kihasználunk, az az, hogy addig, amíg a hőmérséklet esetében ez 
a görbe meglehetősen szabálytalan, addig a keverékmennyiség esetében majdnem egyenes. 
Éppen ez utalt a keverékmennyiség szűrésének nagy pontosságára. 

Arra szeretnénk választ kapni, hogyan változik meg a szűrt állapotvektor a mérési 
jelvektor meghibásodására. Mivel a szimulált állapotvektorra nincs hatással (lévén tőle 
teljesen független folyamat) a mérési jelvektorban bekövetkező váltazás, a hiba hatására a 
szimulált állapotvektor nem fog változni. Azt már láttuk, hogy az innováció meg fog vál
tozni, éppen erre alapítottuk a hihafclismerö eljárásunkat. Az innováció viszont megjelenik 
a szűrt állapotvektorban (a korrekciós tagban, erre lásd pl. a (2.75) szűrőegyenletet), ezért 
az innováció közvetítésével a szűrt, állajwtvektor is változni fog. Kérdés, milyen ez a válto
zás, mennyire tartós, esetleg gyorsan lccsengő-e. Elvileg ezekre a kérdésekre az innováció 
megfigyelése is meg kell hogy adja a válszt, de az innováció sztochasztikus folyamat, figyelve 
egy adott realizációját, meglehetősen „gyakorlott szem" kell ahhoz, hogy „beleláthasson a 
lényegbe". 

Jobb lenne találni valami olyan mennyiséget, ami „szabályosabban" (ez alatt könnyebb 
megfigyelhetőséget, kiértékelhetőséget értünk) viselkedik. Pont ilyen mennyiség az a göbe, 
amit a fentebb felidézet eljárás segítségével, a szimulált, és szűrt, értékek együttes ábrázo
lásával nyerhetünk. Hiszen a szimulált állnpotvektor nem változnak, ezért használhatjuk 
viszonyítási alapként, a szűrt állajwtvektor megváltozásának vizsgálatára. 
Ennek persze megint csak akkor van értelme, ha az eredetileg kapott, vonni is mutat va
lamiféle szabályosságot. Nem sok értelmi; lenne példáid a hőmérséklettel kísérleteznünk, 
mert ott a hibátlan szűrési folyamat során is meglehetősen „kusza" görbéket, kapunk 5 6 . 
(Ezek közül egyet mutatott az 5.10 Ábra, de akárhány kísérletet is végeznénk el, hasonló 
szabálytalanul viselkedő görbén; jutnánk.) 

Szerencsére rendelkezésünkre áll a keverékrnennyiségre előállított görbe a maga szabá
lyosságával [lásd az 5.9 Ábrát]. Mivel ez majdnem egyenes (és ez nemcsak egy realizációra 
igaz, hanem a rendszer tulajdonsága), a szűrt keverekmennyiségben jelentkező eltérés va
lamiféle jellegzetes eltérést okoz ettől a "majdnem egyenes"-ségtől. A 7.9 Ábra mutatja 
a görbét a folyadékszintjelző lépcsős, a 7.10 Ábra mutatja a görbét a folyadékszint jelző 
ugrásos meghibásodására (a megfelelő realizációk a 7.7 és a 7.8 Ábrákon láthatók). 

Elemezzük röviden a kapott eredményt. Kezdjük először a 7.10 Ábrával, melyben az 
ugrásos hiba fordult elő. Leolvasható az ábráról, hogy a hiba hatására a szűrt állapotvál-

5 6 A fogalmazás talán pongyolának tűnik, ele nem tartjuk lényegesnek pl. a „kusza" kifejezést valamilyen 
szabatos kifejezéssel helyettesíteni. Ilas/nálliatnánk esetleg a „kaotikus" jelzőt, de ennek a fogalomnak a 
statisztikus fizikában manapság definit jelentése van, aminek semmi közéjeién görbe viselkedéséhez. Bzért 
inkább maradunk a „kuszánál". 
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Keverék-
nenn/iség 

A szimulált és n szűrt keverékmennyiség összehasonlítása 
a fnlyarléksziiüjrly/thcn fellépő ugrásos meghibásodás esetében 

(А Кáluu'm s/.űiöt a hőmérsékletre hangoltuk) 
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toaó is elromlik ugyan, de es a torzulás pillanatszerű, közvetlenül követi a hibát, majd 
a hiba hatása a asűrési ioJyamatban nem terjed tovább, a szűrés pontossága továbbra is 
megmarad. Erre utal, hogy csak egyetlen pontban (* = 61) van (éles) eltérés a szimulált 
és a szűrt állapotváltozóban. 

Hasonló megállapításokat tehetünk a 7.9 Ábrát vizsgálva, amdy a lépcsős hibához 
tartotó állapotváltozókat mutatja. Az ábra tanúsága szerint a hiba hatására meghatá
rozott változás történik a szűrt állapotvektorban. A szűrés ugyanolyan jó marad a hiba 

. bekövetkezte után is (erre utal, hogy a szimulált és a szűrt állapotváltozók továbbra is (a 
Idbontóképesség határain belül) egy egyenesen maradnak, csak ez az egyenes a hibátlan 
je&es tartozó egyeneshez képes Adott értekkel eltolódott. 

Kerülve a túlzott részletességet, annyit azért el kell mondanunk, hogy a most kísérleti
leg is kimutatott viselkedés nem váratlan. Gondoljunk vissza a 2. Fejezet vége felé tárgyalt 
áfteJsnosftott Kálmán szúróbelc arra az esetére, amikor a mérési modellben megjelent egy 
detenninisztikus jel (lásd a (2.131) egyenletet]. Összehasonlítva az ottani egyenletet a 6. 
Fejesetben tárgyalt (6,5) egyenlettel, látható, hogy közöttük semmi eltérés nincs, [csak 
a (2.131) egyenletben a determinisztikus jelet az ш(к) vektor jelölte, a (6.5) egyenletben 

, pedig az f(Jk) vektor]. Azt már megmutattuk, hogy a fenti jel hatására az innováció meg 
fog megváltozni & (2.132) egyenlet által megadott módon, a szfiróegyenletek változatlanok 
mwadwJf 

Megváltozik még a Kálmán féle járulék is, de a változás esetünkben könnyen leírható. 
Nem hangsúlyoztuk ugyan, de mind a dinamikai modellben, mind a mérési modellben 
szereplő mátixok időfüggetlenek voltak. Mindeddig nem használtuk ki az ebből adódó elő
nyösét, a szfiróegyenletek megadásánál az általánosságot szem előtt tartva, az időfüggő 
alakokkal dolgoztunk. Most megvizsgáljuk, mennyiben egyszerűsödnek formuláink, ha idő-
független esettel számolunk. 

Megmutatható, hogy a fenti, ún. stacionárius57 esetben a Kálmán féle növekmény 
(leszámítva a kezdeti tanulási szakaszt, amiről lásd a 2. Fejezet végén mondottakat), is 
időfuggetlenné válik. Hasonló módon feggetlenek lesznek az időtől az a priori és az в ров-
teriori kovarianci&mátrixok. Jelölje a továbbiakban a stacionárius Kálmán féle növekményt 
а К mátrix, a stacionárius a priori kovarianciamátrixot a V* mátrix, és mivel az argu
mentumok segítségével nem tudjuk elvégezni a megkülönböztetést, a stacionárius a posteri 
kovarianciamátrixot a VJ mátrix. 

A dinamikai modellben és a mérési modellben szereplő stacionárius mátrixok jelölé
sére ugyanazokat a szimbólumokat használjuk, mint a nem-stacionárius esetben, csak az 
argumentum elhagyásával jelöljük az ídőfüggetlenséget. írjuk fel a (2.145)-(2.147) szűrőe
gyenleteket az iéofüggetlen esetre: 

К . V * H r x [R + HV*H T ] " J (7.5) 
V Ä = » V ^ r + Q (7.6) 
V! = [I - KH] V* (7.7) 

As időfüggetlen és a stacionárius fogalmak esetünkben ugyanazt jelentik. 
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Helyettesítsük a stacionárius Kálmán féle járulék (7.5) alatti alakját a stacionárius 
a posteri kovarianciát megadó (7.7) egyenletbe, majd ~z így kapott alakot írjuk be as a 
priori kovariancia (7.6) egyenletébe. A következő impíiát alakra jutunk: 

у й = #{у 4-уАн г[нуАн т+н]- ,ну й}Ф т+д 
(7.8) 

Fenti egyenletet nevezik Algebrai Ricatti egyenletnek5*. Az egyenlet (numerikus úton 
való) megoldása megadja a sztatikus a priori kovarianciamátrixot, amit behelyettesíthetünk 
a Kálmán féle növekmény (7.5) kifejezésébe. 

Ami a fentiekből a lényeges: Attól, hogy a mérési modellben megjelenik egy extra 
determinisztikus jel, nem fog megváltozni a (7.8) egyenlet, nem fog megváltozni a sztati
kus V i sem, emibői következik, hogy a sztatikus К Kálmán féle növekmény is változatlan 
marad. Amint azt felidéztük, a mérési modell determinisztikus jel hozzáadásával történő 
megváltoztatása sztatikus esetben, felhasználva a most kapott eredményeket, egyedül az in
nováció megváltozását eredményezi, a szűröalgovitmusban szereplő összes többi mennyiség 
váitozat/an marad. Idézzük fel az innováció megváltozásáról számot adó (2.132) egyenletet. 
(Tegyük fel, hogy a mérési modell zaj i zéró kőzepü, azaz пгц. = 0.) 

£{к) = y(k) - Hx(*|* - 1) - s(*) (7.9) 

Ее helyettesítsük be a szürőegyenlet 

x(lfc|Jt) = x(lt|Jfc - 1) + Щк) (7.10) 

dákjába. Látjuk, hogy az így kapott egyenletet átalakítható úgy, hogy külön tagként jelenik 
meg a mérési jelben szereplő plussz s(fc) mennyiség: 

x(it|Jt) = x(k\k- 1) + K[y(Jt) - Hx(*|Jfe - 1)] + Ks(Jk) (7.11) 

Tudjuk, hogy arra az esetre, amikor a mérési jelvektorban nem szerepei plussz deter
minisztikus jel (azaz amikor s(k) — 0), a szűrt állapotvektorra érvényes egyenlet [lásd pl. 
a (2.75) alakot], a következő: 

x(ib|Jt) = x(it|Jt-l) + K[y( i t ) -Hx(ib |*- l ) ] (7.12) 

Jelöljük x0(k\k) -val az állapot vek tor szűrését akkor, ha azt a (7.12) egyenlet szerint kaptuk. 

5 9 A Ricatti egyenletről általában a megfelelő differenciálegyenletek [23] jutnak az ember eszébe; en
nek itt ahhoz semmi köze nincs. Érdekesség, hogy a magyar nyelvű irodalomban ilyen néven nem sikerült 
utalást találni rá, egyszerűen felírják a (7.8) egyenletet, elnevezés nélkül. Feltehetően ugyanaz az elv érvé
nyesül, mint pl. a Gauss-Osztrogradszkij tétel esetében. Ez persze csak találgatás, tudománytörténészek 
foglalkozhatnak vele, ha akarnak, minket nem érdekel igazán, le is csak azért írtuk, hogy a szakirodalom 
olvasása közben előfordulva, ne csengjen ismeretlenül. 
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Ast már láttuk, hogy nincs semmi kvlöbség a mérési modellben a (2.131) egyenlet 
nennt megjelenő determinisztikus s(k) vektornak, illetve a (6.5) egyenletben bevezetett f 
hibavektornak a tűrési folyamatra gyakorolt hatása kőzött. Ami annyit jelent, hogy min
denhova, ahol a mostani részben s vektort irtunk, írhatunk f hibavektort is. Ennek szel
lemében mondhatjuk, hogy az x0(/fc|Jfc) mennyiség az állapotvektor szűrését adja hibátlan 
máréri jelvektor esetében, míg x(k\k) ugyanez akkor, ha a mérési jelvektorban hiba van 
( * # 0 ) . 
Felhassnalva mindezt a (7.11) egyenletben, megállapíthatjuk, hogy sztatikus modell eseté
ben a mérési jelekben bekövetkező, az f hibavektorral leírt meghibásodás hatására a szűrt 
állapotváltozóknak a hibátlan méréshez tartozó szűrt értékeihez képesti megváltozása az 
alábbi módon fejezhető ki: 

x(*|Jt) == xe(*|fc) - Kfi(ik, г) (7.13) 

q.e.d. 
Ez mindkét fajta hibára egyaránt igaz. 

Szavakkal kifejezve a (7.12) egyenlet állítását, modbatjuk, hogy sztatikus esetben a 
hibás mérésből származó hatás mindössze annyi, hogy a (hibásan) szűrt állapotváltozó 
eltolódik a hibátlan mérési adatokat használó szűréssel kapott értékhez képest. Az eltolódás 
mértéke, mint azt a (7.13) egyenletből megállapíthatjuk, két tagtól függ: 

A hibától független К Kálmán féle növekménytől, ez előre meghatározható 
Az f hibavektor nagyságától 
A (7.13) egyenletből még egy lényeges tulajdor'ág leolvasható. Ha a meghibásodás a 

mérési jelvektornak csak egyik komponensét éi inti (azaz mindig csak egy mérési jeí hibá
sodhat meg, amint azt eleve fel is tételeztük), akkor ez a hiba csak az egyik állapotváltozó 
szűrésében jelentkezik, a többi állapotváltozóra hatástalan marad. 

Frissen szerzett tudásunkkal könnyű értelmeznünk a keverékmennyiség szűrésében je
lentkező, a 7.9 és a 7.10 Ábrákon bemutatott változást. A 7.10 Ábra azt az esetet tartal
mazta, amikor ugrásos hiba fordult elő, azaz az f hibavektor csak egyetlen időpillanatban 
nem nulla. Ezért a (7.13) egyenletben szereplő 

AtmKtt(k,r) (7.14) 

mennyiség csak a meghibásodás pillanatában nam zéró Aminek eredményeként a (megfe
lelő)6* állapotváltozó szűrésében jelentkező hiba is csak az adott időpontban jelentkezik, a 
hiba „elmúltával1' a szűrési folyamatra további hatása nincs. Ezt mutatja a 7.10 4bra 18, 
ott is csak к ss 61 időpontban jelentkezik az eltérés. 

Hasonló módon értelmezhető a 7.9 Ábrán látható viselkedése a szűrt állapotválto
zónak. Itt azt az esetet mutattuk be, amikor lépcsős meghibásodást szimuláltunk. Ismét 
használva a (7.13) egyenletet, a lépcsős hiba hatáfára egy állandó nagyságú eltolódás kö
vetkezik be a szűrt állapotváltozóban. Ezt mutatja az ábra is. 

Láttuk, hogy csak egy állapotváltozóban okoz a hiba eltérést. 
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Mivel mindkét fajta hiba esetében megegyezett az f hibavektor amplitúdója, (а К 
Kálmán féle növekmény ugyanaz, lévén ugyanarról a rendszerről volt szó), ezért a szűrt 
állapotváltozóban! megjelenő ugrás [lásd a 7.10 ábrát] illetve eltolódás [lásd a 7.9 ábrát] 
nagysága meg kell egyezzen. A kísérlet ezt is igazolja. 

Nagyon röviden, inkább csak az ismétlés kedvéért mondjuk el, hogy eredményünk 
általános annyiban, hogy (a térfogatkompenzátor) bármelyik állapotváltozójára igaz. De 
meggyőzően szemléltetni csak a keverékmennyiségen lehetett, mivel ott mutatta a szűrt 
és a szimulált állapotváltozó azt a pontoságot, amit kihasználhattunk. Gondoljuk meg, 
a hőmérsékelt esetében [lásd az 5.10 Ábrát] hogyan tudtunk volna észrevenni egy olyan, 
egyetlen időpillanatig tartó ugrást, ami a 7.10 Ábrán szembeszökően megjelent. 

A likelihood módszerpróbája 

A hátralévő részben egy rövid bemutatását adjuk a 6. Fejezetben utoljára ismertetett 
hibafelismerö módszernek. Mint emlékszünk, ez az eljárás lehetőséget adott arra, hogy meg
határozzuk a hiba típusát és a hibaamplitudót egyaránt. Ennek viszont, ára volt; hosszabb 
időtartamról kellett összegyűjteni a mérési eredményeket, majd ezeket kiértékelve, meg
kaphattuk az intervallumnak (vagy ahogyan a 6. Fejezetben neveztük, a W(k,r;T\,T2) 
ablaknak) azt az egy pontját, ami a hiba bekövetkeztének legvelószínübb időpontja. 

Megmutattuk, hogy eredményeink akkor is alkalmazhatók, ha az ablak nagysága egy
ségnyi, azaz, ha T\ = X2, csak ebben az esetben a hiba típusút nem tudjuk meghatározni. 
Szemléltetésre viszont ez az eset is alkalmas. Hajtsuk végre a már megismert kísérletet 
a térfogatkompcnzátorral. és minden egyes időpontban határozzuk meg az U(k,k = r ) 
mennyiséget. Emlékezzünk vissza rá, hogy ez adja meg annak valószínűségét, hogy az m dik 
fajta hiba előfordul (a hibátlan működés feltételezéséhez viszonyítva) a r időpillanatban, 
ha к időpontig rendelkezünk mérési adatokkal. Mivel к — т feltétel mellett végezzük a 
kísérletet, nem lehet a kétféle hibát, megkülönböztetni, ezért, a hibafajtára vonatkozó m 

indexet elhagyjuk. 
Idézzük fel az /(fc, к = r ) -ra vonatkozó (6.52) eredményt,: 

/(*, к = r) = i(k)T(VJl(k))''i(k) (7.15) 

illetve az innováció kovarianciamátrixát megadó (6.32) egyenletet,: 

VL(k)=(£(k),Z(k,) = 

= [R(fc) + H(fc)V*(fc, к - l)II T(*)]Ä f c / (7.16) 

A kísérlet során a folyadékszintniérő hibáját tételeztük fel. Minden időpillanatban 
meghatározzuk az Ь(к,к = т) értéket a, (7.15) egyenlet alapján. A kapott eredményt 
ábrázoltuk a 7.11 Ábrán. 
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7.11 Ábra 

150-

Az li(k, к = т) mennyiség változása 
e = 80 
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A megfelelő küszöbszámot, amint azt az ábráról leolvashatjuk, célszerű e = 80 körüli 
értéknek választani. A küszöbszám elóre meghatározható, ha néhány olyan kísérletet is 
végrehajtunk, amikor biztosan nem lép fel meghibásodás. Ekkor az innováció a hibátlan 
működéshez tartozó £,(&) lesz, amit beírva a (7.15) egyenletbe 

/ дм = r) = u*) r(V(*))TL(*) ( 7 1 7 ) 

kifejezést kapjuk. Válasszuk az e küszöbszámot a fenti kifejezés várhatóértékének, azaz 

€ = {Цк,к = т)) (7.18) 

Feltüntetünk a 7.12 Ábrán egy olyan futtatást, amikor nincs meghibásodás. 

Ha nem végeznénk el több futtatást (azaz nem tudnánk elkészíteni a várhatóértéket) 
akkor is látható, hogy a fent mutatott, e = 80 választás megfelelő6 0. 

Kísérletileg ugyan nem támasztjuk alá, de látható, hogy csupán a használt képletek 
egyszerűsödését jelentette, hogy az ablakot egységnyi nagyra választottuk. Ha Ti ф Тг, 
akkor is elvégezhető a küszöbértéknek a fenti eljárással való becslése, csak az lm(k, т) 
mennyiséget a (7.17) egyenlet helyett nz általános (6.35) egyenlet, szerint kell meghatározni. 
Ekkor mindkét fajta hibára el kell végeznünk a kiértékelést, és a nagyobb értéket kell 
küszöbszámként használni. 

Ebben a fejezetben gyakorlati alkalmazásokon keresztül mutattunk be a 6. Fejezet
ben javasolt hibafelismerő módszerek közül kettőt. (A legegyszerűbbet nem szemléltettük, 
annak alkalmazhatósági feltétele volt. a dinamikai rendszer megfigyelhetősége külön-külön 
minden egyes mérési jellel. A 4. Fejezet 4.1 Lemmájában viszont bebizonyítottuk, hogy a 
térfogatkompenzátorunkra ez nem teljesül.) Mutattunk példát a hangolt Kálmán szűrö
vei való hibafelismerésre, valamint, a likelihood módszerre is. Mindkét esetben szükséges 
volt valamilyen с küszöbérték megadása, amely segítségével cldönthettük, hogy valóban 
bekővetkezett-e meghibásodás. Az ilyen küszöbérték megadása során elkerülhetetlen vala
miféle kompromisszum megkötése. Ha a küszöböt túl alacsonyra választjuk, olyan esetben 
is kaphatunk hibajelzést, amikor valójában nem következett be az esemény (a meghibá
sodás). Ez a vaklárma esete. Ha viszont túl magasra választjuk a küszöböt, elkerülheti a 
figyelmünket a hiba bekövetkezte. Ezt a fajta tévedést nevezik elmulasztott risztásnak. 

Megmutattuk, hogy a likelihood módszer esetében (a bemutatott példa arra vonatko
zott, amikor az alkalmazott ablak egységnyi nagyságú, de ez nern szükségszerű), hibátlan 
működést szimulálva (ez a dinamikai rendszer és a mérési modell ismeretében megtehető), 
hogyan adható meg viszonylag jól az alkalmazandó küszöbszám. 

Hibátlan működéshez tartozó futtatásra külön nem is lelt volna szükség, hiszen a meghibásodás csak 
к = 60 -ban következett be, addig hibátlanul működött a rendszer. Ezért, к < 60 időpontokra a (7.15) 
egyenletre a (7.17) alak teljesült. K/ért csupán a 7.11 Ábra vizsgálata is megadhatja a küszöbérték jó 
becslését. 
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7.12 АЬгл 

SO 
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Az i küszöbérték meghatározása 
6 = 80 
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8. JAVASLAT E R Ö M Ü V I M E G V A L Ó S Í T Á S R A 

Az eddigi tudásunk alapján javaslatot teszünk a mérőberendezés meghibásodásának 
felismerésére alkalmas berendezés erőműben történő megvalósítására. Ez a javaslattevés 
gyakorlatilag nem több, mint a bemutatott módszerek még egyszer történő áttekintése, a 
lényeges vonások kiemelésével. 

Mivel valamennyi eljárásunk a Kálmán szűrön alapult, szükséges, hogy arra az erő-
művi berendezésre, aminek a figyelését meg szeretnénk valósítani, rendelkezésre álljon a 
rendszer diszkrét, lineáris modellje, együtt a mérési modellel. Amennyiben ez nem létezne, 
első lépésben ezeket kell létrehozni, és elkészíteni rájuk a Kálmán szűrőt. Ez az elkészí
tés nem jelent mást, mint a szűrőalgoritmusba a konkrét rendszerre jellemző mátrixokat 
helyettesíteni. 

Csak amikor már létrehoztuk a Kálmán szűrőt a rendszerre, kezdhetünk hozzá bármi
féle hibafelismerő eljárás megvalósításúhoz. Javaslatunkban egy olyan rendszert mutatunk, 
amelyik a felsorolt módszereket egyesíti, felhasználva az egyes eljárások előnyeit, és lehe
tőség szerint az (ismert) hátrányokat próbálja elkerülni. 

Hibaazonosítás két lépésben 

A likelihood módszeren alapuló eljárás volt a legkomplexebb, de hibája volt, hogy, 
amennyiben ténylegesen ki akartuk használni valamennyi benne rejlő lehetőséget, azaz az 
alkalmazott ablak hossza nem egységnyi volt, nem tett lehetővé azonnali hibajelzést. Más
felől, viszonylag hosszadalmas számítási eredményt kívánt, aminek általában csak annyi 
az eredménye, hogy folyamatosan jelzi a hibátlan működést. Hiszen nyugodtan feltehet
jük, hogy általában a rendszer normálisan, azaz hibátlanul működik. Ezért célszerűnek 
látszik, hogy bonyolultabb hibaazonosításba csak akkor kezdjünk, ha valóban történt meg
hibásodás. Ilyen előzetes riasztásra kiválóan alkalmas a funkcionális redundancián alapuló 
módszer. Csak azután, ha ezzel az eljárással jelzést kapunk meghibásodásról, érdemes el
végezni a likelihood módszeres hibaazonosítási eljárást, amellyel már meg tudjuk becsülni 
a hiba amplitúdóját is, és a hiba típusát is. (Emlékezzünk vissza rá, hogy a funkcionális 
redundanciára alapozott eljárás csak azonnali hibafelismerést adott, egyéb információval 
nem szolgált.) 

Azért nem foglalkozunk a 6. Fejezet elején bemutatott legegyszerűbb hibadetektálás! eljá
rással, mert véleményünk szerint nagyon ritka, hogy mindazok a speciális feltételek (ezeket 
lásd az idézett fejezetben) teljesüljenek. Ha mégis lehetséges ennek az eljárásnak az alkal
mazása, használhatjuk a funkcionális redundancia helyett. 

Elképzelésünk szerint a hibafelismerés tehát a következő lépésekből állna: 
1.lépés 
A funkcionális redundanciára »lapuló, azonnali hibafelismerő módszer megadja a liibp. 
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bekövetkeztének időpontját, valamint a hibás mérőberendezést. 

Es természetesen azt jelenti, hogy minden egyes mérőberendezésre külön-külön fel kell 
építeni egy hangolt Kálmán szűrőt, ahhoz hasonlóan, mint azt a 6.4 Ábrán mutattuk. 
Amennyiben a hibajelző riaszt, kell csak továbbhaladnunk a 

2. lépesre 

A hiba megállapított időpontja körül nyitunk egy ablakot. Ennek a nagyságát előzetes 
kísérletekkel célszerű beállítani egy optimális értékre. Minél nagyobb az ablak, annál inkább 
igénybe veszi a számítás a használt számítógépet, és ez általában olyan korlátot jelenthet, 
amihez, tetszik vagy nem tetszik, alkalmazkodni kell. És van még egy hátránya is, erről 
pár sorral lejjebb szólunk. 

Ha valóban meg szeretnénk tudni a hiba fajtáját is, az ablaknak magába kell foglalnia 
a hiba bekövetkeztének pillanatát is, azaz legalább egy mérést még kell szereznünk a hibás 
detektorból is. Ezután elvégezhetjük a likelihood módszer nyújtotta valamennyi azonosítási 
eljárást, azaz megbecsülhetjük a hiba amplitúdóját, és a hiba típusát. 

A hibafelismerést követő lehetőség 

Nagy szerencse már ал is, ha észrevesszük a hibát egy berendezésben. Még nagyobb 
lenne azonban örömünk, ha ennyivel nem kéne megelégednünk, hanem használható öt- л 

leiünk lenne a felismert hiba kezelésére. Használható ötlet természetesen az is, amikor 
leállítjuk a berendezéseket, kicseréljük a hibás részt egy jóra, majd újra indulunk. Az el
járás nem tűnik nagyon praktikusnak, és nem is mindig van szűkség hasonló drasztikus д 
beavatkozásra. Azokra a meghibásodásokra, amiket eddig vizsgáltunk (azaz az ugrás ill. 
a lépcsős hiba), nem szükséges kicserélni a hibás eszközt. Ez alatt azt értjük, hogy el
végezhető megfelelő korrekció a kiértékelési folyamatban (a számítógépes adatfeldolgozás 
során), aminek hatására továbbra is korrekt, a dinamikai rendszer valós állapotát tükröző 
adatokhoz juthatunk. Ezáltal a rendszer megmarad szabályozhatónak, csak rajtunk múlik, 
hogyan fejlődik tovább, hiszen a tényleges állapota előttünk is ismert. (Nem ez lenne a 
helyzet, ha nem rendelkeznénk megbízható információkkal.) 

Vizsgáljuk azt az esetet először, amikor a hiba egyetlen időpillanatra korlátozódik, azaz 
ugrásos meghibásodás történt. Mint azt a 6. Fejezetben kimutattuk, az ilyen fajta hiba nem 
terjed tova a Kálmán szűrőben, tehát az állapotvektor becslése, a hiba bekövetkeztének 
időpontját kivéve, nem fog elromlani. Ha tehát megbizonyosodtunk arról (a likelihood 
módszert alkalmazva az előzőleg leírt 2. lépésben), hogy ilyen típusú hiba lépeí,;, fel, nem 
kell semmiféle módon beavatkoznunk. 

Más eljárást (azaz tényleges beavatkozást) igényel a berendezésben fellépő lépcsős 
hiba. Mint beláttuk, ez a fajta abnormális működés ekvivalens azzal, mint amikor a mérési 
modellben jelen van egy determinisztikus jel. Ezt a determinisztikus jelet figyelembe tudjuk 
venni a szűrési folyamatban, ha ismerjük az amplitúdóját. Az eljárást részletesen leírtuk a 
6. Fejezet adott helyen. Az amplitúdót viszont megkapjuk a hibafelismerés 2. lépésében. 

136 



Fenti érvelések akkor állják meg helyüket, ha az un. sztatikus Kálmán szűrővel van 
dolgunk. Amennyiben akár a dinamikai rendszer, akár a mérési modell időfüggő, némileg 
másként kell eljárnunk. Rendszerünk továbbra is használható, de akkor a szűrőalgoritmus
ban megjelenő mátrixok (azaz a Kálmán féle növekmény, ill. a becslés hibájának kovari
anciamátrixa) sem lesz időfüggetlen. Ebben az esetben a hiba bekövetkeztének (felisme
résének) pillanatában a szűrési folyamatot újra kell indítani. Azaz, ha a hibaazonosítást 
к = К időpontban fejeztük be; akkor К = 0 kezdőponttal újra keil számítani a Kál
mán féle növekményt. Ugrásos hiba esetében nem kell megváltoztatni az addig is használt 
szűrőegyenleteket, azonban lépcsős hiba esetén a mérési modellben megjelenő adítív jel 
hatását az innováció folyamat megfelelő változtatásával (erről lásd az idézett helyet) kell 
figyelembe venni. 

Amikor azt mondjuk, hogy nem kell kicserélnünk a hibás berendezést, mert a hibát a 
szűrési folyamat során kompenzálni tudjuk, nem azt kívánjuk mondani, hogy telerakhat
juk berendezésünket hibásan működő tagokkal. Erről szó nincs! Ha a meghibásodás egyre 
gyakoribb, egyre nagyobb hibaamplitudóval, nem dolgozhatunk tovább az adott berende
zéssel, mert előbb-utóbb kezelhetetlen lesz. Igazából csak arra szerettünk volna példával 
szolgálni, hogy a detektorredundancia esetében mindenképpen ki kell dobnunk a hibás 
berendezést, ami a redundancia fokát csökkenti, és esetleg már nem is áll elegendő jel 
rendelkezésünkre a hibaanalízishez. (Egyszerűen arra godolunk, hogy például három mé
rőberendezéssel megvalósított redundáns hibafelismerés során többségi szavazással oldható 
meg a hibás jel kiszűrése. Huzamosan hibás jelet szolgáltató berendezést kikapcsolva a mé
rési folyamatból, már csak két jelünk van, amivel már nem tudunk többségi szavazásra 
épülő jelellenőrzést végezni.) 

Fel kell hívnunk még valamire az olvasó figyelmét. Az eljárás második lépésében még 
nem történt semmi beavatkozás a hibásan működő rendszerbe, sőt, szükséges is volt egy 
rövid ideig tartó hibás működtetésre, hogy megoldhassuk a hiba típusának meghatározását. 
A hibaamplitudó becsléséhez elegendő lenne egységnyi nagy ablak is, amint ezt láttuk a 7. 
Fejezetben. 
Tehát rendszerünk vaJamemiyi ideig elkerülhetetlenül hibásan fog működni. Ezalatt sor 
kerülhet a szabályozórendszerek szükségtelen, hibás beavatkozására. Tehát a dinamikai 
rendszer a kívánt, normális állapottól el fog távolodni. Ez mégsem jelent problémát. Hiszen 
rendszerünk szabályozható, ami biztosítja, hogy visszajussunk a kívánt, normális üzemi 
körülmények közé. Minél messzebb vagyunk ettől az állapottól, annál több időbe kerül ez 
a visszatérés, de mindenképpen véges időre lesz szükség61. Ez megint olyan körülmény, amit 
mérlegelni kell a 2. lépésben használt, „ablak" nagyságának megválasztásakor. Hiszen minél 
hoszabb ideig mérünk a hibás rendszerrel, anál meszebb kerülünk a normális állapottól. 

Ebben a fejezetben, inkább csak a példa kedvéért, megmutattunk egy megvalósítható 
hibafelismerő rendszert. Tudjuk, hogy javaslatunk inkább csak ízelítőül szolgálhat, hiszen 
alapos mérlegelés után, az adott körülményekhez és igényekhez illeszkedő, konkrét modell 
felépítése ennél sokkal alapossabb kidolgozást igényel. De szeretnénk remélni, hogy sikerült 
ötleteket adni egy, a valós viszonyokhoz illeszkedő eljárás során is követhető módszerekhez. 

Arra természetesen nem gonrMniik, liogy eközben pl. felrobban a rendszer. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Mivel a dolgozat kissé terjedelmesre sikeredett, nem lenne meglepő, ha a böbeszédü-
eég bűnébe esve, pont a lényeget sikerűit volna elködösíteni. Bár az egyes fejezetek végén 
próbáltuk a lényegesebb gondolatokat kiemeleni, még egyszer tekintsük át, miről is szólt 
es a munka. Lényeges, hogy világossan lássuk mindazokat a korlátokat és problémákat, 
amibe beleütköztünk. A koriátok ismerete fontos, hiszen anélkül, hogy ezekkel tisztában 
lennénk, nem dolgozhatunk; esetenként olyan is elvárnánk a módszertől, amire az semmi
képpen nem alkalmas. A problémák ismerete pedig kijelölheti a további kutatási irányt. Ez 
teoretikusabb hajlamú embereknek esztétikai élményt szerez. De még az sem kizárt, hogy 
gyakorlati haszna is van 6 2 . 

Az első fejezetben felfrissítettük azokat a fogalmakat, amikra a későbbiek során épí
tettünk. Ugyanitt konkretizáltuk a használt jelöléseket, nehogy a további tárgyalás során 
mást értsünk alatta, mint esetleg az olvasó. 

A dolgozatban központi szerepet játszott a Kálmán szűrő. Ez nem más, mint egy 
algoritmus, melynek segítségével zajos dinamikai modell és zajos mérési jelek használata 
mellett is meg tudjuk becsülni a rendszer állapotvektorát. Tapasztalat, hogy első hallásra 
a szűrő kifejezés félreérthető. Általában arra gondol mindenki elsőre (főleg aki foglalkozott 
pl. méréskiértékeléssel), hogy ez valamiként a mérési jelet, szűri meg, azaz „megszabadítja" 
a zajtól. Ezért is ismételtük itt meg, hogy it,t nem a mérési jelvektort, hanem az állapot- , 
vektort határozzuk meg (a mérési jelek útján). Ennek módszerét tárgyaltuk részletesen a 
2. Fejezetben. Dolgozatunkban végig diszkrét, lineáris rendszerekkel dolgoztunk. Ez egyál
talán nem szükségszerű, de mint, általában mindenhol, itt is egyszerűbb alakokra jutunk a * 
fenti tulajdonságokat feltéve. 
Természetesnek tekintettük, hogy a szűrési algoritmus elindításához rendelkezésre állnak 
a szükséges kezdeti feltételek. Legtöbb esetben azonban az állapotvekto; kezdeti becslése 
nem pontos, ami a szűsési folyamatba divergenciát okoz(hat). Valós rendszerek esetében 
ez ténylegesen jelentkező gond, ezért, fontos annak ismerete, miként lehet eljárnunk ilyen 
esetben. Megadunk néhány, a témával foglalkozó irodalmat. 

Dolgozatunk során, ahol csak lehetséges volt, igyekeztünkaz eredményeinket szemlél
tetni is. Ez egyrészt látványos, másrészt meggyőzi) is. Arról nem is beszélve, hogy sok 
esetben egy kísérlet során kapott, görbe kifejezőbb, mint több oldalnyi szöveg. Azt a mo
dellt, amit szemléltetésre használtunk, ismertettük a 3. Fejezetben. 

Eközben megismerkedtünk a szabályozhatóság és a megfigyelhetőség fogalmával. A 
8. Fejezetben használtuk fel, hogy szabályozható rendszerrel dolgoztunk, mert így nem 
okozott problémát, az sem, hogy hibás detektorjelekkel dolgozba, esetleg a rendszerünk 
eltávolodik a normális működési állapottól, hiszen, ha ezalatt nem történt „irreverzibilis" 

Ez a pár mond»», nélkülözte az annyira rhigeclhetetlen tárgyilagoságot és szabatosságot, tie mánfélszáz 
oldal leírása után határozol tan jóleső érzés „csevegő stílust" felvenni. Reméljük, senki nem érzi, hogy ezzel 
az egzakt tudományt, vagy a kitűzött témát megszentségtelenítettük volna, * 
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változás a rendszerben (pl. пега robbant fel), visszahozható a kivántinűködési körülmények 
közé. 

Érdekes tapasztalatokra jutottunk a Kálmán szűrőt alkalmazva a modellül válasz
tott térfogatkompenzátorra. A mérési modellből elhagyva egyes mérési jeleket, az egyes 
állapotváltozók szűrésének pontosság.-» is megváltozott. Ami itt érdekes volt, az a követ
kezőkben foglalható össze: Ha a mérési modellből úgy hagytunk el mén'.si jelet, hogy köz
ben a rendszer elveszítette a megfigyelhetőséget, akkor valamennyi állapotváltozót nem 
tudtuk becsülni. Ez várható is, azt viszont egyelőre nem értjük, mi okozta, hogy egyik 
esetben (a folyadékszintmérö jele eseteién) az állapotváltozó becslése teljesen elromlott, 
míg más esetben (a hőmérsékletinél és elliagyyasakor) a becstilt hőmérséklet ngyan a zajos 
állapotváltozót nem adta meg, hasonlított viszont a zajmentes dinamikai modellből szár
maztatható állapotváltozóhoz. A kérdésbe nem merültünk el részleteiben, mert a további 
részekben ennek a jelenségnek ismerete nélkül is elboldogultunk. De a jelenség (úgy tű
nik) létezik, tehát érdemes lenne pontosabban kideríteni a mögötte húzódó okot. Hisszük, 
hogy rajta keresztül jobban megismerhetnénk a Kálmán szűrő működését, és esetleg olyan 
ötleteket sugallna, amire egyelőre nem is gondolunk. 

A dolgozat, célja mérőberendezés hibájának Kálmán szűrőre épülő felismerése. A 6-8. 
Fejezetek foglalkoztak a problémával. A G. Fejezet az általános elveket ismertette, megadva 
három lehetséges módszert, előnyükkel, hátrányukkal együtt. Közülük kettő, a funkcionális 
redundanciára épülő, ill. a likelihood módszert használó volt csak olyan, melyet általánosan 
is használhatunk. A 7. Fcjf/'-t az egyes módszerekkel elvégzett numerikus kísérleteket mu
tatta be. A 8. Fejezetben, inkább esak ötletadóként, felvázoltunk egy már megvalósítható 
modellt. 

Mindkét módszer végső lépésében valamilyen, az eljárás során kapott mennyiséget 
kellett összehasonlítanunk egy küszöbértékkel, hogy eldönthessük, valóban történt meghi
básodás. A küszöbszám meghatározása során említettük a „vaklárma" és az „elmulasztott 
riasztás"-t, mint a küszöbszám meghatározása során figyelembe veendő tévedési lehetősé
get. A 8. Fejezetben arra is rámutat tinik, hogy nem szükséges a hibás egységet azonnal 
lecserélni. Megbecsülve a hiba típusát, nagyságát, úgy tudjuk korrigálni az alkalmazott 
eljárásunkat, hogy a fellép»") hibát figyelembe véve. továbbra is valós eredményeket szolgál
tat a dinamikai rendszer állapotváltozóiról, aminek eredménye, hogy továbbra is felügyelet 
alatt tartható a rendszer. 

Mivel dolgozatunkban csak a lépesős és az ugrásos meghibásodással foglalkoztunk, 
érdemes lenne a későbbiek során alaposabban tanulmányozni etői citera hibafajták felis-
merhetőségét, esetleg visszavezetni и niost bemutatottakra. 

Szeretnénk azt hinni, hogy az olvasót sikerült meggyőzni arról, hogy Kálmán szűrőt 
használva felépíthetünk egy olyan rendszert, ami alkalmas mérőberendezésekben fellépő 
hibák korai felismerésére. A Kálmán szűrő ismerete általában is hasznos lehet. Tudjuk, hogy 
a mérés csak közvetve ad információt a dinamikai rendszer állapot vektoráról. Ezért minden 
olyan eljárásban, amelynek során szükséges az állapotváltozók ismerete, használhatjuk 
a szűrési algoritmust. Ellenvetés lehet a módszerrel szemben az. hogy túl sok ismeretet 
tételez fel a rendszerről. Többek között azt, hogy a dinamikai rendszer idöfejlödését megadó 
folyamat ismert. Legtöbbször pedig ez nem teljesül. 
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Fellelhető az irodalomban utalás arra az esetre, amelyre a fenti helyzet érvényes. Úgy 
tűnik, a probléma ilyen esetben is kezelhető. 

Befejezésül néhány szót még. Ha egy konkrét erőművi alkalmazást szeretnénk megva
lósítani, akkor a következő feladatok állnak előttünk: 

i) Meg kell alkotni a kívánt berendezés diszkrét, lineáris modelljét 
ii) A hibafelismérésben fellépő küszöbszámok megadása. Ez történhet elméleti úton is, 

de véleményünk szerint megbízhatóbb módszer, ha nagyszámú numerikus kísérletet 
elvégezve, megbízható statisztikát készítve, a gyakorlatban határozzuk meg ezen érté
keket. 

Fentiek megvalósítása egy következő OKKFT témája lehet. 
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