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Streszczenie

W celu przeprowadzenia zadania diagnostycznego buduje si  modele diagnostyczne badanych 

obiektów technicznych. Modele diagnostyczne dzieli si  na dwie klasy: modele globalne i modele 

lokalne. Model globalny opisuje dane ucz ce pochodz ce z obiektu w pe nej przestrzeni ich 

warto ci.

W artykule pokazano, e mo na zrezygnowa  z poszukiwania modelu globalnego i zast pi  go 

zbiorem modeli lokalnych. Modele lokalne zwi zane s  z wybranymi fragmentami obiektu  

i reprezentuj  dane ucz ce tylko w wybranym obszarze przestrzeni warto ci. Fragmenty obiektu, 

dzi ki wzajemnym oddzia ywaniom, tworz  uk ad rozproszony. Zaproponowana struktura modelu 

lokalnego zawiera cztery wspó dzia aj ce ze sob  modu y.

S owa kluczowe: uk ady rozproszone, diagnostyka maszyn, modele diagnostyczne. 

IDENTYFICATION OF THE DIAGNOSTIC LOCAL MODEL IN DISTRIBUTED SYSTEMS 

Summary 

The need for execution of diagnostic tasks causes that diagnostic models of investigated objects 

are necessary to be built. Among these models two classes can be distinguished. They include 

global and local models. A global model describes learning data that are acquired on the basis of 

an object. 

In the article an idea of identification of a diagnostic model was presented. It was suggested 

that a global model can be replaced with a set of local models. These models are related to selected 

fragments of an object and represent learning data in a limited area of the parameter values. Due to 

interactions between the fragments, they are considered to be a distributed set. A suggested struc-

ture of the local model contains three interacting types of modules. 

Keywords: distributed systems, diagnostics of machinery, diagnostic models.
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Fragmenty zamieszczonych opisów zosta y opracowane na podstawie [10]

1. WST P

Zak ada si , e obiekt jest obserwowany za 

po rednictwem sygna ów, których cechy okre laj

oddzia ywania pomi dzy obiektem i otoczeniem 

oraz oddzia ywania pomi dzy elementami obiektu. 

Stan techniczny jest opisywany zbiorem cech stanu 

[1]. Ka da cecha stanu przyjmuje warto ci ilo ciowe

lub jako ciowe. Dla potrzeb wnioskowania 

diagnostycznego niezb dne s  sygna y

diagnostyczne, tzn. cechy sygna ów

obserwowanych, cechy zwi zane ze zmianami 

obserwowanych sygna ów oraz residua wyznaczane 

przez porównanie cech obserwowanych sygna ów

z warto ciami cech uzyskanych z eksperymentów 

numerycznych przeprowadzonych na odpowiednich 

modelach [5, 6]. 

Zazwyczaj buduje si  globalne modele 

diagnostyczne, w których identyfikuje si  relacje 

diagnostyczne zachodz ce pomi dzy cechami 

sygna ów diagnostycznych oraz cechami stanów [5]. 

Nast pnie, uzyskane relacje diagnostyczne poddaje 

si  optymalizacji, których wynikiem jest optymalny 

zbiór cech sygna ów diagnostycznych oraz 

optymalna struktura modelu. Identyfikacja modelu 

globalnego mo e by  zadaniem z o onym.  

W wyniku poszukiwa  optymalnej struktury modelu 

mo na uzyska  zbiór modeli prostych. Ka dy model 

prosty obejmuje wy cznie wybrane relacje 

diagnostyczne, czyli wybrane cechy sygna ów

diagnostycznych i wybrane cechy stanu. 

Alternatywnym sposobem jest rezygnacja  

z poszukiwania globalnego modelu diagnostycznego 

i zast pienie go zbiorem modeli lokalnych, z których 

ka dy pozwala na wyznaczenie (uwzgl dnienie)

cech diagnostycznych dotycz cych wy cznie

wybranego funkcjonalnego lub strukturalnego 

fragmentu obiektu [4]. Identyfikacja modeli 
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lokalnych mo e odbywa  si  za pomoc  metod 

stosowanych w identyfikacji modeli globalnych, 

przy za o eniu, e na wej ciu modelu b d  dost pne

wszystkie cechy sygna ów diagnostycznych ca ego

obiektu.

Model lokalny mo e by  modelem lokalnym 

strukturalnie (przestrzennie, terytorialnie), jak np. 

model o yska tocznego, lub modelem lokalnym 

funkcjonalnie (lecz o mo liwym znacznym 

rozproszeniu terytorialnym), jak np. model uk adu

ch odzenia. Zaproponowano, e ka dy model 

lokalny jest zbudowany z trzech wspó dzia aj cych

ze sob  modu ów (rys. 1): 

Modu u A, który wyznacza warto ci cech 

sygna ów pozyskiwanych z fragmentu obiektu 

zwi zanego z modelem lokalnym, 

Modu u B, który rozpoznaje (klasyfikuje) 

warunki dzia ania fragmentu obiektu 

zwi zanego z modelem lokalnym, 

Modu u C, który identyfikuje (klasyfikuje) stan 

(techniczny) fragmentu obiektu zwi zanego

z modelem lokalnym. 

2. BUDOWA MODELI LOKALNYCH 

Zadaniem Modu u A jest wyznaczanie warto ci

cech sygna ów diagnostycznych sg pozyskanych

z fragmentu obiektu oi zwi zanego z modelem 

lokalnym 
L

im . W zwi zku z tym Modu  A zawiera 

zbiór funkcji i procedur wyznaczaj cych warto ci

cech sygna ów diagnostycznych [7, 5]. Modu  A ma 

dost p wy cznie do cech sygna ów pozyskanych  

z fragmentu obiektu zwi zanego z tym modelem. 

Nie s  dla niego dost pne (bezpo rednio) cechy 

sygna ów pochodz cych z innych fragmentów 

obiektu.

Zadaniem Modu u B jest rozpoznawanie wa-

runków dzia ania W fragmentu obiektu oi zwi-

zanego z modelem lokalnym 
L

im oraz uzgadnianie 

z innymi Modu ami B warunków dzia ania ca ego

obiektu. Zak ada si , e Modu  B ma dost p do 

wyników dzia ania Modu u A. Ka dy Modu  B ma 

przypisany pewien zbiór warunków dzia ania

fragmentu obiektu zwi zanego z modelem lokalnym 

oraz zbiór warunków dzia ania ca ego obiektu. 

Dzia anie Modu u B polega na wykonaniu trzech 

kroków: 

Krok 1. Rozpoznawanie warunków dzia ania

fragmentu obiektu W.

Krok 2. Rozpoznawanie warunków dzia ania ca ego

obiektu WO.

Krok 3. Uzgadnianie z innymi Modu ami B 

warunków dzia ania ca ego obiektu W'O

W pierwszym kroku s  rozpoznawane warunki 

dzia ania dla fragmentu obiektu. Nast pnie stanowi

one dane wej ciowe do drugiego etapu – 

wyznaczania propozycji warunków dzia ania ca ego

obiektu. Ostatecznie, w procesie agregacji lub 

uzgadniania opinii, Modu y B wypracowuj  wspóln

opini  wskazuj c ostatecznie warunki dzia ania

fragmentów obiektu i ca ego obiektu. 

Modu  C jest klasyfikatorem stanu. Jego 

zadaniem jest klasyfikacja (identyfikacja) stanu 

fragmentu obiektu oi zwi zanego z modelem 

lokalnym 
L

im . W celu przeprowadzenia procesu 

klasyfikacji stanu niezb dna jest znajomo  warto ci

cech relewantnych oraz warunków dzia ania

w jakich znajduje si  obiekt. 

Zatem, dzia anie modu ów skupia si  na 

realizacji nast puj cych zada :

obserwacji lokalnego no nika informacji  

o stanie fragmentu obiektu (sygna u

diagnostycznego); w proponowanej metodzie 

jest to realizowane przez Modu  A, 

wnioskowania o warunkach dzia ania fragmentu 

obiektu i ca ego obiektu; w proponowanej 

metodzie jest to realizowane przez Modu  B, 

wnioskowania o stanie technicznym obiektu na 

podstawie wyników obserwacji lokalnych 

no ników informacji oraz wyników 

identyfikacji i uzgadniania warunków dzia ania

ca ego obiektu; w proponowanej metodzie jest 

to realizowane przez Modu  C. 

Rys. 1. Posta  diagnostycznego modelu lokalnego [10]. A, B, C - modu y k-tego modelu lokalnego;  
k

is - i-ty stan k-tego fragmentu obiektu 
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3. BADANIA WERYFIKACYJNE 

Badania przeprowadzono na udost pnionych 

danych pochodz cych z numerycznego symulatora 

turbogeneratora. Symulator zosta  opracowany  

w Instytucie Maszyn Przep ywowych Polskiej 

Akademii Nauk (IMP PAN) w Gda sku. Otrzymane 

dane zawieraj  m. in. wyniki eksperymentów,  

w których turbogenerator dzia a  w nast puj cych

stanach technicznych [4]: 

przemieszczenia pojedynczych podpór 

o yskowych, 

przemieszczenia równoczesne dwóch podpór 

(ró ne kombinacje przemieszcze  podpór 

o ysk 5 i 6). 

Wszystkie stany techniczne by y symulowane 

dla sta ej pr dko ci wirowania wa u.

3.1. Charakterystyka obiektu

Rys. 2. Szkic pogl dowy turbogeneratora z turbin

13K215 [4]. Oznaczenia: WP - cz  wysokopr na,

SP - cz redniopr na, NP - cz  niskopr na,

GEN - generator, 1÷7 - nr podpory o yskowej 

Obiektem bada  by  turbogenerator o mocy 

215[MW] zbudowany z turbiny 13K215 i generatora 

(rys. 2). Badanymi niezdatno ciami by y

przemieszczenia podpór o yskowych wzgl dem 

kinetostatycznej linii wa u.

W maszynach wirnikowych istotnym 

problemem jest wyosiowanie wirnika. 

Nieprawid owe wykonanie tej operacji powoduje, e

pojawiaj  si  niesprawno ci, takie jak: przycieranie 

wirnika o korpus lub nieprawid owe dzia anie o ysk

hydrodynamicznych. Skutkiem tego jest nadmierny 

wzrost drga  obiektu i w jego nast pstwie przej cie

obiektu w stan niezdatno ci. Prawid owe ustalenie 

o ysk, a tym samym kinetostatycznej linii wa u

pozwala na wyeliminowanie niektórych 

niesprawno ci i poprawia stabilno  dzia ania

turbogeneratora. W pokazanym uk adzie

turbogeneratora najwi cej k opotów sprawiaj  w z y

o yskowe nr 5 i 6. Jest to zwi zane z tym, e s  one 

po o one blisko siebie i jednocze nie s  to 

najbardziej obci one o yska [9]. Postanowiono, e

do identyfikacji modeli lokalnych b d  u yte przede 

wszystkim dane symulacyjne zwi zane z tymi 

w z ami o yskowymi. 

3.2. Dane symulacyjne 

Dane symulacyjne zawiera y m. in. sygna y

sk adowych x i y przemieszcze  promieniowych  

w dwóch wzajemnie prostopad ych kierunkach 

ka dej podpory o yskowej. cznie wybrano 117
przyk adów.

Wszystkie opracowywane klasyfikatory by y

testowane metod leave-one-out. W ka dym 

przyk adzie uwzgl dniano 316 punktowych cech 

sygna ów x i y oraz trajektorii r mierzonych dla 

trzech przypadków przemieszcze  wzgl dnych  

i bezwzgl dnych podpór o yskowych. 

3.3. Warunki dzia ania i stany obiektu 

Zbiór danych ucz cych by  wyznaczany dla 

sta ej pr dko ci wirowania wa u. W zwi zku z tym 

ca y obiekt posiada  tylko jeden warunek dzia ania
Ow1 : praca ustalona ( nobr=3000[obr /min] ). 

Rys. 3. Reakcje wa u w w z ach o yskowych nr 4, 

5, 6 i 7 w przypadku przemieszczenia podpory 

o yska nr 5 w prawo [10] 

W [11] przyj to, e lokalne warunki dzia ania s

opisywane przez warto ci reakcji podporowych.  

W ten sposób wyró niono pi  klas warunków 

dzia ania dla ka dej podpory, które odpowiadaj

pi ciu klasom reakcji podporowych. Na potrzeby 

przeprowadzenia bada  porównawczych wybranych 

diagnostycznych modeli lokalnych zrezygnowano  

z tego podej cia. Z III zasady dynamiki (zasada akcji 

i reakcji) wiadomo, e cia a oddzia ywaj  na siebie 

wzajemnie z si ami równymi co do warto ci

i kierunku, lecz o przeciwnych zwrotach.

Przyk adowe rozk ady reakcji wa u w o yskach

nr 4, 5, 6 i 7 w przypadku przemieszczenia podpory 

o yska nr 5 w prawo pokazano na rys.3. 

Zaproponowano [10], e przestrze  reakcji 

podporowych b dzie dzielona wed ug wspomnianej 

zasady. Przyj to podzia  tej przestrzeni na 4 klasy

(rys. 4). Dana klasa jest opisana w uk adzie

biegunowym przez k t  oraz, dla klasy 1 i 4,

warto  graniczn  reakcji . Ze wzgl du na ró ne

warto ci reakcji i ich odchylenia od pionu, dla 

ka dej podpory przyj to ró ne warto ci parametrów 

 i .

W wyniku podzia u przestrzeni reakcji 

podporowych otrzymano klasy, które pokazano na 

rys. 5. Spo ród 117 analizowanych przyk adów

zawieraj cych warto ci klas reakcji podpór 

o yskowych nr 4, 5, 6 i 7, przyj ta zasada akcji  

i reakcji nie zosta a spe niona w 11 przyk adach.
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Rys. 4. Klasy w przestrzeni reakcji podporowych 

[10].  i  - parametry okre laj ce granice klas 

reakcji podporowych 

Badanymi niezdatno ciami (stanami 

technicznymi obiektu) by y lokalne przemieszczenia 

podpór o yskowych. W sumie okre lono 20 klas

stanów - po 5 dla ka dej z 4 podpór ( i  [4, 5,6, 7] ): 

si,1: podpora przesuni ta w lewo wzgl dem 

po o enia nominalnego (L), 

si,2 : podpora przesuni ta w gór  (G), 

si,3 : podpora przesuni ta w prawo (P), 

si,4 : podpora przesuni ta w dó  (D), 

si,5 : nominalna warto  przemieszczenia podpory 

(S).

4. MODEL OBIEKTU 

4.1. Dekompozycja obiektu na fragmenty 

W przypadku rozpatrywanego turbogeneratora 

(rys. 2) zdecydowano si  zastosowa  dekompozycj

przestrzenn . W zwi zku z tym badany obiekt 

podzielono na siedem fragmentów: o1 – w ze

o yskowy nr 1, o2 – w ze o yskowy nr 2, o3 – 

w ze o yskowy nr 3, o4 – w ze o yskowy nr 4, o5

– w ze o yskowy nr 5, o6 – w ze o yskowy nr 6,

o7 – w ze o yskowy nr 7.

Ka dy fragment oi ma przyporz dkowane

sygna y sk adowych x(.) i y(.) przemieszcze

promieniowych mierzonych w dwóch wzajemnie 

prostopad ych kierunkach. Jak wspomniano 

wcze niej, w badaniach uwzgl dniono podpory nr 4, 

5, 6 i 7 (fragmenty: o4, o5, o6 i o7).

4.2. Identyfikacja modeli lokalnych 

Dla wybranych fragmentów obiektu zosta y

identyfikowany modele lokalne: 
LLLL momomomo 77665544 ,,,

Modele lokalne 
Lm5

 i 
Lm6

zosta y w pe ni 

zidentyfikowane, tzn. zidentyfikowano Modu  A, 

Modu  B i Modu  C. Ze wzgl du na to, e na jednym 

z etapów identyfikacji Modu u B wybranego modelu 

lokalnego przeprowadzany jest proces uzgadniania 

opinii o warunkach dzia ania z Modu ami B 

s siednich modeli lokalnych, postanowiono, e dla 

modeli lokalnych 
Lm4  i 

Lm7
 zostanie 

przeprowadzona identyfikacja cz ciowa, która 

b dzie polega a na identyfikacji tylko Modu ów

A i B. 

4.2.1. Modu  A 

Identyfikowane Modu y A na wej ciu posiada y

trzy rodzaje sygna ów przemieszcze

promieniowych mierzonych w dwóch wzajemnie 

prostopad ych kierunkach x( ) i y( ) i zwi zane

z rozpatrywanym fragmentem obiektu – o yskiem. 

Mierzono przemieszczenia czopa wzgl dem panwi, 

przemieszczenia bezwzgl dne panwi oraz 

przemieszczenia bezwzgl dne czopa. Dla 

sk adowych przemieszcze  wyznaczane by y cechy 

punktowe w asne w dziedzinie czasu i dziedzinie 

cz stotliwo ci oraz cechy punktowe wzajemne  

w dziedzinie czasu. 

Dok adny opis wyznaczanych cech z sygna ów

zawarto w [10]. 

Rys. 5. Wyznaczone klasy w przestrzeni reakcji podporowych dla w z ów o yskowych nr 4, 5, 6 i 7 [10]. 

Strza ki oznaczaj  wektory reakcji wa u, symbole na ko cach wektorów oznaczaj  przynale no  do danej klasy, 

oznaczenia klas: + - klasa 1, - klasa 2,  - klasa 3, × - klasa 4, ciemniejszym kolorem wyró niono 

przedstawicieli klas. 
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4.2.2. Modu  B 

Identyfikowane modele by y klasyfikatorami 

lokalnych warunków dzia ania. Do budowy 

klasyfikatorów u yto nast puj cych metod:  

sie  neuronaln  typu cascade forward, 

metod  klasyfikacji z u yciem kryterium 

najbli szego s siada (NN) z metryk

euclidesow ,

metod  SVM (Support Vector Machine). 

Zastosowana sie  nueronalna by a sieci

zbudowan  z jednej warstwy ukrytej zawieraj cej 3 

neurony z sigmoidaln  funkcj  przej cia oraz jednej 

warstwy wyj ciowej zwieraj cej 4 neurony z liniow

funkcj  przej cia. Sie  neuronalna na wej ciu

posiada a zbiór cech relewantnych pozyskanych na 

drodze optymalizacji z u yciem algorytmu 

ewolucyjnego.

W przypadku metody klasyfikacji z u yciem 

kryterium najbli szego s siada zastosowano miar

odleg o ci euklidesowej. Na wej cie klasyfikatora 

podawano pe ny, niezoptymalizowany zbiór cech 

punktowych wyznaczanych przez dany Modu  A.

Metoda SVM polega na poszukiwaniu pewnej 

hiperp aszczyzny rozdzielaj cej dany zbiór obiektów 

na 2 klasy, przy czym odleg o  pomi dzy tymi 

klasami powinna by  jak najwi ksza. W badaniach 

przyj to podzia  zbioru reakcji na 4 klasy.  

W zwi zku z tym zbudowano 4 klasyfikatory.

Ka dy klasyfikator rozpoznawa  wybran  klas

reakcji podporowej, a pozosta e klasy by y

traktowane jako „inne klasy”. Ka dy klasyfikator 

SVM na wej ciu posiada  pe ny zbiór cech 

wyznaczanych przez odpowiednie Modu y A. 

4.2.3. Agregacja opinii 

Agregacj  opinii o lokalnych warunkach 

przeprowadzano w czterech krokach:

Krok 1. Wybór s siadów, z którymi dany model 

lokalny b dzie uzgadnia  opini .

Krok 2. Przyj cie sposobu zapisywania warto ci

stopni przekonania o wyst pieniu danej klasy 

warunków dzia ania.

Krok 3. Wybór sposobów pozyskiwania informacji  

o warunkach dzia ania od s siadów.

Krok 4. Wybór metody agregacji. 

Krok 1 

Dla modeli lokalnych
Lm5

i
Lm6

wyznaczono

zbiory s siadów . Podstaw  do orzeczenia czy 

dany model nale y do zbioru s siadów by o

bezpo rednie s siedztwo fragmentów obiektu  

w rozpatrywanym obiekcie. Zatem dla 

poszczególnych modeli lokalnych wyró niono 

nast puj ce podzbiory s siadów: LL mm 645 , ,

LL mm 756 ,

Krok 2 

Warto ci stopni przekonania o wyst pieniu

danej klasy warunków dzia ania wi by y zapisywane 

w postaci wektora czterech warto ci:

4321 ,,, wbwbwbwb

Ka da warto b(.) zawiera a si  w przedziale 

[0,1 ]. Warto b(.)=1 oznacza pe ne przekonanie  

o tym, e fragment obiektu dzia a w danych 

warunkach.

Krok 3 

Informacj  o warunkach dzia ania pozyskiwano 

od s siadów za pomoc  metody SVM i sieci 

neuronalnej typu cascade forward. Na wej cia

podawano wektory warto ci stopni przekonania 

pochodz ce od s siadów ze zbiorów . Na wyj ciu

odczytywano wektor stopni przekonania mówi cy

o tym, e wybrany fragment obiektu, wed ug opinii 

s siadów, pracuje w danych warunkach dzia ania.

Krok 4 

Agregacj  opinii zrealizowano za pomoc

operatora redniej quasi-arytmetycznej z parametrem 

= 10 : 
n

i

in x
n

xxx
1

21

1  (1) 

gdzie: x(.) – agregowane opinie, n – liczba opinii,  – 

parametr. 

Operator posiada  na wej ciu dwie opinie – 

opinia pierwsza by a w asn  opini  pierwotn

generowan  przez Modu  B danego modelu 

lokalnego, natomiast opinia druga by a opini

s siadów wyznaczon  w kroku 3.

Ostatecznie, na podstawie uzyskanych warto ci

stopni przekonania o dzia aniu fragmentu obiektu  

w danych warunkach przeprowadzano proces 

wyostrzenia opinii z u yciem operatora  

4321 ,,,max wbwbwbwb  (2) 

a nast pnie sprawdzano poprawno  otrzymanych 

wyników porównuj c je z klasami reakcji 

podporowych. 

4.2.4. Modu  C 

Obiekt dzia a  w jednej klasie warunków 

dzia ania Ow1
– praca ustalona. Zatem nale a o

zbudowa  jeden klasyfikator stanu dla ka dego

fragmentu obiektu. Rozpoznawanie stanów 

technicznych fragmentów obiektu (o5 i o6)

przeprowadzono z u yciem dwóch metod: 

sieci neuronalnej typu cascade forward, 

metody SVM. 

Zastosowana sie  neuronalna by a zbudowana  

z jednej warstwy ukrytej zawieraj cej 4 neurony  

z sigmoidaln  funkcj  przej cia oraz jednej warstwy 

wyj ciowej zwieraj cej 5 neuronów z liniow

funkcj  przej cia. Podobnie jak klasyfikator 

warunków dzia ania, tak e tutaj zbiór wej ciowy by

zbiorem cech relewantnych, który otrzymano  

w wyniku optymalizacji ewolucyjnej 

przeprowadzonej na potrzeby bada  opisanych  

w [10]. 

Metoda SVM zosta a u yta w podobny sposób 

jak przy tworzeniu klasyfikatorów warunków 
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dzia ania, przy czym w tym przypadku utworzono 5 

klasyfikatorów odpowiadaj cym 5 klasom stanów 

technicznych ka dego fragmentu obiektu. Ka dy 

klasyfikator na wej ciu posiada  zbiór wszystkich 

cech punktowych wyznaczanych przez dany

Modu  A. 

Na wej cia budowanych klasyfikatorów stanów 

podawano dodatkowe informacje o lokalnych 

warunkach dzia ania, zarówno w postaci warto ci

stopni przekonania o przynale no ci warunków 

dzia ania do wybranych klas, jak i warto ci

przynale no ci ostrej. Informacja o warunkach 

dzia ania by a dostarczana przez Modu y B. Na 

potrzeby identyfikacji Modu u C zrezygnowano  

z danych wygenerowanych z wykorzystaniem 

metody klasyfikacji z kryterium najbli szego

s siada. W zwi zku z tym zosta y uwzgl dnione

informacje o warunkach dzia ania fragmentu obiektu 

otrzymane w wyniku zastosowania metod: 

sieci neuronalnej typu cascade forward, 

metody SVM. 

Powy ej wymienione metody identyfikacji 

warunków dzia ania zosta y u yte zarówno do 

generowania opinii pierwotnej przez Modu y B jak  

i do agregacji opinii. Razem utworzono 8 zbiorów 

przyk adów: 2 metody rozpoznawania stanów, 2

metody rozpoznawania warunków dzia ania, 2

metody agregacji opinii pochodz cej od s siadów.

5. BADANIA 

5.1. Przebieg bada

Zastosowana metoda testowania klasyfikatorów 

leave-one-out automatycznie powodowa a, e zbiór 

danych testuj cych zawiera  zawsze jeden przyk ad,

a pozosta e wchodzi y w sk ad zbioru ucz cego.

Badania weryfikacyjne przeprowadzono w dwóch 

etapach:

Etap 1. Weryfikacja rozpoznawania warunków 

dzia ania obiektu (Modu  B). 

Etap 2. Weryfikacja rozpoznawania stanu fragmentu 

obiektu (Modu  C). 

Etap pierwszy polega  na tym, e budowano 

klasyfikator na podstawie danych ucz cych i danych 

testuj cych. Nast pnie przeprowadzano proces 

agregacji opinii. Agregacj  opinii przeprowadzano 

na dwa sposoby opisane wcze niej. Jako wyniki, 

tego etapu bada  weryfikacyjnych odczytywano, 

opini  pierwotn  o klasie warunków dzia ania

fragmentu obiektu wypracowan  przez poszczególne 

modele lokalne 
Lm4 ,

Lm5
,

Lm6
i

Lm7
 oraz 

uzgodnion  opini  o klasach warunków dzia ania

fragmentów obiektu dla modeli 
Lm5

 i 
Lm6

.

Sprawno ci klasyfikatorów wyznaczano z u yciem 

zale no ci:

wl

l
OC (3)

gdzie: l – liczba poprawnie rozpoznanych 

przyk adów, lw – liczba wszystkich przyk adów.

Etap drugi polega  na zbudowaniu 

klasyfikatorów stanów Modu u C. Jako wyniki 

odczytywano klas  stanu i porównywano j

z klasami wzorcowymi. Równie  w tym etapie 

bada  przyj to ocen  zadan  wzorem (3): 
Lm4 ,

Lm5
,

Lm6
i

Lm7

5.2. Wyniki eksperymentu 

5.2.1. Weryfikacja metod rozpoznawania 

warunków dzia ania obiektu 

W tabeli 1 zestawiono sprawno ci

klasyfikatorów poszczególnych modeli lokalnych 

(kolumny: 
Lm4 ,

Lm5 ,
Lm6

i
Lm7

) oraz wyniki 

skuteczno ci metod uzgadniania opinii modeli 

lokalnych o warunkach dzia ania fragmentów 

obiektu.

Tab. 1. Sprawno ci klasyfikatorów warunków 

dzia ania fragmentów obiektu [10] 
Lm4

Lm5

Lm6

Lm7

ssn_cf 0.650 0.756 0.882 0.817 

klas_euc 0.573 0.607 0.709 0.684 

svm 0.624 0.761 0.803 0.633 

po uzgodnieniu opinii (agregacja metod

redniej quasi-arytmetycznej dla = 10 )

ssn_cf+svm n/d 0.803 0.889 n/d 

klas_euc+svm n/d 0.607 0.709 n/d 

svm+svm n/d 0.803 0.821 n/d 

ssn_cf+ssn_cf n/d 0.921 0.938 n/d 

klas_euc+ssn_cf n/d 0.693 0.757 n/d 

svm+ssn_cf n/d 0.904 0.956 n/d 

Przyj te oznaczenia wierszy opisuj

zastosowan  metod  generowania opinii pierwotnej 

oraz metod  uzgadniania opinii: 

ssn_cf – generowanie opinii pierwotnej  

z u yciem sieci neuronalnej typu cascade 

forward,

klas_euc – generowanie opinii pierwotnej  

z u yciem metody klasyfikacji wg strategii NN 

z metryk  euclidesow ,

svm – generowanie opinii pierwotnej z u yciem 

metody SVM, 

(.)+svm – przekszta canie opinii s siadów

z u yciem metody SVM, 

(.)+ssn_cf – przekszta canie opinii s siadów

z u yciem sieci neuronalnej.  

Dla modeli lokalnych 
Lm4  i 

Lm5  uzgadnianie 

opinii nie by o przeprowadzane. 

5.2.2. Weryfikacja metod rozpoznawania stanu 

obiektu

W tabeli 2 przedstawiono sprawno ci

klasyfikatorów modeli lokalnych. 
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Tab. 2. Sprawno ci klasyfikatorów stanów [10] 
Lm5

Lm6

z uwzgl dnieniem klas warunków dzia ania

[ssn_cf+svm]+ssn_cf 0.644 0.698 
[ssn_cf+ssn_cf]+ssn_cf 0.628 0.695 

[svm+svm]+ssn_cf 0.629 0.690 
[svm+ssn_cf]+ssn_cf 0.627 0.676 
[ssn_cf+svm]+svm 0.667 0.615

[ssn_cf+ssn_cf]+svm 0.709 0.590
[svm+svm]+svm 0.654 0.641

[svm+ssn_cf]+svm 0.667 0.564
bez uwzgl dniania klas warunków dzia ania

ssn_cf 0.627 0.674 
svm 0.641 0.539

W tabeli uj to sprawno ci zarówno dla 

klasyfikatorów uwzgl dniaj cych na wej ciu

informacje o warunkach dzia ania, jak i dla 

klasyfikatorów które nie uwzgl dnia y takiej 

informacji. Przyj te oznaczenia wierszy opisuj

zastosowan  metod  generowania opinii pierwotnej i 

metod  uzgadniania opinii (uj te w nawiasach 

kwadratowych [.]) oraz metod  klasyfikacji stanów 

technicznych:

[ssn_cf+svm] – generowanie opinii pierwotnej 

z u yciem sieci neuronalnej typu cascade 

forward i przekszta canie opinii s siadów

z u yciem metody SVM, 

[ssn_cf+ssn_cf] – generowanie opinii 

pierwotnej z u yciem sieci neuronalnej typu 

cascade forward i przekszta canie opinii 

s siadów z u yciem sieci neuronalnej cf, 

[svm+svm] – generowanie opinii pierwotnej  

z u yciem metody SVM i przekszta canie opinii 

s siadów z u yciem metody SVM, 

[svm+ssn_cf] – generowanie opinii pierwotnej 

z u yciem metody SVM i przekszta canie opinii 

s siadów z u yciem sieci neuronalnej cf, 

[.]+ssn_cf – klasyfikacja stanu z u yciem sieci 

neuronalnej cf, 

[.]+svm – klasyfikacja stanu z u yciem metody 

SVM.

6. UWAGI I WNIOSKI Z BADA

Przyj ty podzia  przestrzeni reakcji 

podporowych (rys. 4) pozwoli  na bardziej naturalne 

odwzorowanie charakteru reakcji o ysk

turbogeneratora, ni  przy zastosowaniu podzia u wg 

[11]. 

Analiza wyników zawartych w tab. 1 i tab. 2 

pozwala wyci gn  nast puj ce wnioski: 

1. Zastosowanie metod uzgadniania opinii zwykle 

polepsza dzia anie klasyfikatorów 

rozpoznaj cych lokalne warunki dzia ania.

2. Uwzgl dnienie informacji o lokalnych 

warunkach dzia ania obiektu zazwyczaj 

polepsza sprawno  klasyfikatora stanu. 

7. SYNTEZA MODELU GLOBALNEGO 

Modele lokalne mog  tworzy  struktury sieciowe 

(rozproszone) z lokalnymi strukturami 

hierarchicznymi. W przypadku struktur 

hierarchicznych pojawia si  problem ustalenia 

relacji nadrz dno ci i podrz dno ci modeli 

lokalnych. Zwi zane jest to z tym, e inne relacje 

pojawi  w przypadku dekompozycji przestrzennej 

obiektu, a inne w przypadku dekompozycji 

funkcjonalnej. Wynikiem dzia ania ka dego modelu 

lokalnego
L

km jest rozpoznany stan si fragmentu 

obiektu
k

is  (rys. 1). Zak ada si , e dany stan 
k

is

jest reprezentowany przez stwierdzenie zk,i.

Struktury hierarchiczne pozwalaj  na okre lanie

stanu obiektu w ró nych stopniach szczegó owo ci

z zachowaniem porz dku od ogó u do szczegó u.

Powoduje to, e zbiory stwierdze  tworz ce

struktur  hierarchiczn  mog  zosta  zast pione

jednym stwierdzeniem, za którym ukryty jest 

fragment drzewa stwierdze . Takie podej cie nie 

ogranicza dok adno ci stawianych diagnoz [2].  

Struktury sieciowe pozwalaj  na równorz dn

syntez  stwierdze zk,i o stanie technicznym 
k

is

obiektu generowanych przez modele lokalne. Do 

tego celu mo na u y , tzw. sieci stwierdze  [3]. 

Sie  stwierdze  (inaczej przekona ) jest to 

acykliczny graf skierowany, którego w z om 

przypisane s  zestawy stwierdze  i wektory ich 

warto ci, a ga ziom skierowanym 

przyporz dkowane s  tablice zawieraj ce warto ci

prawdopodobie stw warunkowych dla wszystkich 

elementów iloczynu kartezja skiego zestawów 

stwierdze  przypisanych do w z ów.

W z om i ga ziom mog  by  przypisane wagi 

okre laj ce np. stopnie przekonania o s uszno ci

tych stwierdze  [3]. Du e trudno ci w stosowaniu 

sieci stwierdze  napotka si  w momencie ustalania 

warto ci prawdopodobie stw warunkowych [8]. 

Trudno ci bior  si  st d, e dla ich ustalenia 

potrzebne s  dobrej jako ci przyk ady ucz ce lub 

„dobra” wiedza eksperta (dopuszcza si  równie  taki 

przypadek). Szczególnie, gdy warto  w z a zale y

od warto ci du ej liczby innych w z ów. Dzia anie

sieci polega na poszukiwaniu stanu jej równowagi. 

W efekcie ustalane s  prawdopodobie stwa

wszystkich w z ów w sieci. Nale y zaznaczy , e

prawdopodobie stwa w sieciach stwierdze  s

interpretowane jako prawdopodobie stwa

subiektywne lub miary stopni przekonania. 

Syntez  ca ego uk adu wnioskuj cego pokazano 

na rys. 6. Z diagnozowanego obiektu pozyskiwane 

s  sygna y, które trafiaj  na wej cia modeli 

lokalnych zwi zanych z fragmentami obiektu. 

Mierzone sygna y s  przetwarzane na sygna y

diagnostyczne w Modu ach A. Zbiory sygna ów

diagnostycznych s  udost pniane Modu om B i C. 

Modu y B okre laj  klas  lokalnych warunków 

dzia ania obiektu, a nast pnie uzgadniaj  mi dzy
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sob  klas  warunków dzia ania ca ego obiektu. 

Wynik agregacji opinii jest udost pniany Modu om 

C. Modu y C, na podstawie sygna ów

diagnostycznych i wspólnej opinii o klasie 

warunków dzia ania ca ego obiektu, okre laj  klas

stanu technicznego fragmentów obiektu. Wyniki 

identyfikacji klas stanów, traktowane jak stopnie 

przekonania, stanowi  wej cie do sieci stwierdze

(Modu  D). Na podstawie oblicze ,

uwzgl dniaj cych m. in. wiedz  subiektywn

zawart  w tablicach prawdopodobie stw

warunkowych, wyznaczana jest warto  stopnia 

przekonania o klasie stanu technicznego ca ego

obiektu.

Rys. 6. Synteza uk adu wnioskuj cego [10] 

8. WNIOSKI 

Z przeprowadzonych bada  wynika, e jest 

mo liwe zbudowanie modelu globalnego 

wyst puj cego w postaci sieci modeli lokalnych, 

gdzie ka dy model lokalny ma ograniczony dost p

do danych zwi zanych z fragmentem obiektu oraz 

dysponuje w asnym zbiorem klas warunków 

dzia ania i w asnym zbiorem klas stanów. Ponadto, 

pokazano, e mo na przeprowadzi  indywidualn

identyfikacj  modeli lokalnych, bez potrzeby 

wyznaczania w tym celu modelu globalnego. 

9. LITERATURA 

[1] Cholewa W., Ka mierczak J.: Diagnostyka 

techniczna maszyn. Przetwarzanie cech 
sygna ów. Skrypt uczelniany 1904. 

Wydawnictwo Politechniki l skiej, Gliwice 

1995.

[2] Cholewa W., Pedrycz W.: Systemy doradcze.

Skrypt uczelniany 1447. Wydawnictwo 

Politechniki l skiej, Gliwice 1987. 

[3] Cholewa W.: Systemy doradcze w diagnostyce 

technicznej. W: Korbicz J., Ko cielny J. M., 

Kowalczuk Z., Cholewa W., redaktorzy, 

Diagnostyka procesów. Modele, metody 

sztucznej inteligencji, zastosowania, strony 543–

580. WNT, Warszawa 2002. 

[4] Kici ski J., red.: Modelowanie i diagnostyka 

oddzia ywa  mechanicznych, i magnetycznych  

w turbozespo ach energetycznych, Gda sk, 2005. 

Wydawnictwo IMP PAN. 

[5] Korbicz J., Ko cielny J., Kowalczuk Z., Cholewa 

W., red.: Diagnostyka procesów. Modele, metody 

sztucznej inteligencji, zastosowania. WNT, 

Warszawa 2002. 

[6] Ko cielny J. M.: Diagnostyka 

zautomatyzowanych procesów przemys owych.

Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 

Warszawa 2001. 

[7] Moczulski W.: Knowledge discovery in diagnos-

tic databases. Proc 2nd Symp. Methods of Arti-

ficial Intelligence in Mechanics and Mechanical 

Engineering, AI-Mech, Gliwice, 2:149–154, 

2001.

[8] Psiuk K.: Obiektowe modele procesu propagacji 
stanów w uk adach maszyn. Zeszyt 119. Katedra 

Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki 

l skiej, Gliwice 2001. 

[9] Rybczy ski W.: Rozosiowania linii wirników.

W: Kici ski J., redaktor, Modelowanie  

i diagnostyka oddzia ywa  mechanicznych,  

i magnetycznych w turbozespo ach

energetycznych, strony 1024–1080, Gda sk,

2005. Wydawnictwo IMP PAN. r. 22.2. 

[10] Rzydzik S.: Identyfikacja stanu w uk adach

rozproszonych. Zeszyt 135. Katedra Podstaw 

Konstrukcji Maszyn Politechniki l skiej,

Gliwice, 2007. 

[11] Urbanek G.: Zastosowanie algorytmów 
ewolucyjnych w identyfikacji odwrotnych modeli 

diagnostycznych. Zeszyt 132. Katedra Podstaw 

Konstrukcji Maszyn Politechniki l skiej,

Gliwice, 2006. 

Dr in . Sebastian

RZYDZIK jest adiunktem 

Katedry Podstaw Konstrukcji 

Maszyn Wydzia u Mechani-

cznego Technologicznego 

Politechniki l skiej.

W pracy naukowej zajmuje 
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