




prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki
redaktor serii Automatyka 

SERIA AUTOMATYKA – SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Czytelnicy

Niniejszy zeszyt jest pierwszym numerem nowej serii – Automatyka – ukazującej się 
w ramach Czasopisma Technicznego, publikowanego przez Wydawnictwo Politechniki Kra-
kowskiej. Tradycja tego periodyku sięga roku 1883, gdy zaczął się ukazywać na Politechnice 
Lwowskiej. Po przerwie czasów II wojny światowej, wznowiono je na Politechnice Krakow-
skiej w 1946 roku. 

Zakres tematyczny Automatyki odpowiadać będzie – w ogólnym zamyśle – obecnemu 
rozwojowi tej dyscypliny nauki oraz praktyki współczesnej inżynierii. Główną cechą tego 
rozwoju jest oparcie na szeroko postrzeganej metodyce, która wyewoluowała z klasycznej 
teorii sterowania i modelowania matematycznego oraz wykorzystywanie możliwości, 
jakie w ostatnim czasie pojawiły się dzięki ekspansji techniki komputerowej, a zwłaszcza 
technik informacyjnych – wysokospecjalizowanych procedur przetwarzania informacji. 
Właściwie, aby odpowiednio zaakcentować powyższą tendencję, niniejsza seria powinna 
nosić tytuł Automatyka i Techniki Informacyjne, ale byłby on w dysonansie z krótkimi, jed-
noczłonowymi nazwami pozostałych serii Czasopisma Technicznego. Niewątpliwie jednak 
fakt ten znajdzie szerokie odzwierciedlenie w przyszłej tematyce publikowanych prac. 

Co więcej, automatyka – jako dyscyplina nauki i inżynierii – zawsze była niezwykle 
chłonna i otwarta na różnorodne nowatorskie koncepcje i metody. Jako znamienne przykła-
dy można przywołać sztuczną inteligencję, w swej istocie najbliższą informatyce, czy też 
wspomaganie decyzji, raczej właściwsze zarządzaniu, jednak w znaczącym stopniu rozwi-
jane w ramach tej właśnie dyscypliny. Automatycy bowiem, ze względu na różnorodność 
obiektów sterowania, powszechnie współpracowali ze specjalistami całkowicie odmiennych 
dziedzin nauki oraz praktyki, czerpiąc stąd cenne i nowatorskie inspiracje dla swej działal-
ności. Dlatego przedmiotem serii Automatyka będą także zagadnienia badań podstawowych, 
zwłaszcza matematyki stosowanej, które potencjalnie mogą stanowić pomoc dla niestan-
dardowych zastosowań w zagadnieniach współczesnej inżynierii sterowania. 
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ANALIZIE DANYCH W PRZESTRZENI ZREDUKOWANEJ

USING TOPOLOGY PRESERVATION MEASURES 
FOR HIGH-DIMENSIONAL DATA ANALYSIS 

IN A REDUCED FEATURE SPACE

S t r e s z c z e n i e

Przedmiotem niniejszego artykułu jest wielowymiarowa analiza danych, która realizowana jest poprzez 
uzupełnienie standardowych procedur ekstrakcji cech odpowiednimi miarami zachowania struktury 
topologicznej zbioru. Podejście to motywuje obserwacja, że nie wszystkie elementy zbioru pierwotnego 
w toku redukcji są właściwie zachowane w ramach reprezentacji w przestrzeni o zmniejszonej wymiarowości. 
W artykule przedstawiono najpierw istniejące miary zachowania topologii zbioru, a następnie omówiono 
możliwości ich włączenia w klasyczne procedury eksploracyjnej analizy danych. Załączono również 
ilustracyjne przykłady użycia omawianego podejścia w zadaniach analizy skupień i klasyfikacji.
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A b s t r a c t

This paper deals with high-dimensional data analysis accomplished through supplementing standard feature 
extraction procedures with topology preservation measures. This approach is based on an observation 
that not all elements of an initial dataset are equally preserved in its low-dimensional embedding space 
representation. The contribution first overviews existing topology preservation measures, then their 
inclusion in the classical methods of exploratory data analysis is discussed. Finally, some illustrative 
examples of presented approach in the tasks of cluster analysis and classification are given.
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1. Wstęp

Przedmiotem współczesnej analizy danych są przeważnie zbiory o dużej wymiarowo-
ści i znacznym rozmiarze próby. Jest to wynikiem dynamicznego wzrostu ilości informacji 
przechowywanych w hurtowniach danych oraz opracowania narzędzi pozwalających na wy-
korzystanie takich właśnie rozproszonych źródeł informacji [4]. Ekstrakcja wiedzy i wizu-
alizacja danych w przypadku zbiorów wielowymiarowych stanowią wyzwanie, głównie ze 
względu na trudności metodologiczne występujące w przypadku danych o znacznej wymia-
rowości. Wynikają przede wszystkim z wielu zjawisk występujących w tego typu zbiorach, 
w literaturze znanych pod pojęciem „przekleństwa wielowymiarowości” [16]. Aby ogra-
niczyć trudności z nich wynikające, opracowano liczne procedury redukcji wymiarowości 
zbioru. Niech zatem X oznacza macierz danych o wymiarze n × m:

 X = [x1   x2   ...   xm] (1)

której kolumny reprezentują n-wymiarowe elementy próby zmiennej losowej o wartościach 
rzeczywistych. Każdy wymiar tej zmiennej będzie określany w niniejszym artykule mia-
nem cechy – zgodnie z terminologią uczenia maszynowego. Celem redukcji wymiaru jest 
transformacja zbioru do nowej, N-wymiarowej reprezentacji, gdzie N jest znacznie mniejsze 
od n. Efekt ten można osiągnąć bądź to przez wybór N najistotniejszych cech (ang. feature 
selection), bądź przez ekstrakcję – konstrukcję zredukowanego, bazującego na pierwotnym 
– zestawu cech (ang. feature extraction). Drugą klasę metod można uznać za bardziej ogólną 
i będzie ona przedmiotem rozważań niniejszego artykułu. Spośród metod ekstrakcji cech 
wyróżnia się metody liniowe, dla których macierzowa postać zbioru wynikowego Y otrzy-
mywana jest z użyciem liniowej transformacji: 

 Y = AX (2)

gdzie A stanowi macierz transformacji (N × n) oraz metody nieliniowe, dla których transfor-
macja ta może być opisana nieliniową funkcją g : Rn → RN (do tej grupy przypisuje się również 
metody, dla których taka zależność funkcyjna nie istnieje). Szczegółowe omówienie metod na-
leżących do obu klas, wraz z ich eksperymentalnym porównaniem można znaleźć w pracy [10].

Charakterystyczną własnością wszystkich metod redukcji wymiaru jest naturalna kom-
presja informacji spowodowana zmniejszeniem liczby dostępnych cech. Stopień stratności 
tej kompresji może być zmierzony z użyciem odpowiednich miar zachowania struktury topo-
logicznej zbioru określających ilościowo jej deformację. Niektóre z tych miar mogą być roz-
patrywane w odniesieniu do każdego elementu rozważanego zbioru, co pozwala na określe-
nie, w jakim stopniu dany element został zachowany – w sensie swego względnego położe-
nia – w toku przeprowadzanej redukcji. Koncepcja ta jest przedmiotem rozważań niniejszego 
artykułu. Ponadto, proponuje się tu także użycie wspomnianych miar – określanych dalej 
wagami elementów analizowanego zbioru – w celu poprawy skuteczności procedur analizy 
danych przeprowadzanych w przestrzeni zredukowanej. Podejście to zostało po raz pierwszy 
zaproponowane w pracy [9] w kontekście nowatorskiej procedury redukcji wymiaru opartej 
na metaheurystyce symulowanego wyżarzania. 
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Dalsza część artykułu podzielona została na cztery części. Przedmiotem pierwszej z nich 
jest omówienie obecnych w istniejącej literaturze miar zachowania struktury topologicznej 
zbioru. Użycie części z wymienionych indeksów, w odniesieniu do poszczególnych elemen-
tów zbioru, do analizy danych w przestrzeni zredukowanej rozważono w Sekcji 3. Następnie 
– w Sekcji 4 – przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych. W ostat-
niej część artykułu zawarto uwagi podsumowujące oraz propozycje dalszych prac w ramach 
rozważanej tematyki badawczej.

2. Miary zachowania struktury topologicznej zbioru

Niech Y zdefiniowane w sposób analogiczny do (1), czyli: 

 Y = [y1   y2   ...   ym] (3)

oznacza macierzową reprezentację rozważanego zbioru w przestrzeni zredukowanej, 
o wymiarze N × m. W dalszych rozważaniach niech dodatkowo dij oraz δij oznaczają, dla  
i, j ∈ {1, 2, ..., m}, odległości euklidesowe między elementami analizowanego zbioru w prze-
strzeni pierwotnej i zredukowanej, określone następującymi wzorami: 

  (4)

  (5)

Metody redukcji wymiaru często przyporządkowuje się – nie zawsze w sposób jednoznacz-
ny – do jednej z dwóch ogólnych klas, związanych z ogólnym celem realizowanej procedu-
ry: technik lokalnych oraz technik globalnych [14]. Pierwsze z nich charakteryzuje dążenie 
w toku algorytmu redukcji wymiaru do zachowania relacji lokalnego sąsiedztwa elementów 
zbioru pierwotnego X. W przypadku drugich, nadrzędnym celem redukcji jest uzyskanie 
możliwie najlepszej zgodności odległości między wszystkimi elementami rozważanego 
zbioru w przestrzeni pierwotnej i zredukowanej. 

Z wyróżnionych powyżej ogólnych kryteriów oceny metod redukcji wymiaru wynika 
konieczność zdefiniowania odpowiednich miar zachowania struktury topologicznej zbioru. 
Jedną z ważniejszych miar biorących pod uwagę globalny kontekst redukcji jest tzw. surowy 
stres (ang. raw stress), powszechnie używany w ramach wielu wariantów skalowania wielo-
wymiarowego [1], który dany jest ściślej następującą zależnością:

  (6)

Często stosowany jest również zaproponowany przez Sammona [12] wskaźnik stresu, w ra-
mach którego mniejszy nacisk kładzie się na duże odległości, zdefiniowany według wzoru: 
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  (7)

Przedmiotem badań eksperymentalnych zawartych w niniejszym artykule będzie użycie 
przedstawionych powyżej wskaźników stresu, jednak zaproponowane tu podejście można 
zastosować również w przypadku innych miar zachowania struktury topologicznej zbioru. 
W globalnym ujęciu możliwe jest tu użycie m.in. współczynnika korelacji rang Spearma-
na (inaczej: rho Spearmana). Pozwala on na ilościowe określenie zachowania porządku od-
ległości w przestrzeni zredukowanej, w odniesieniu do porządku tych samych odległości 
wyznaczonych w przestrzeni pierwotnej. Rho Spearmana stanowi estymator współczynnika 
korelacji rang [13]. W kontekście redukcji wymiaru wskazuje on zatem, w jakim stopniu 
przeprowadzana transformacja zachowuje porządek odległości wzajemnych między po-
szczególnymi elementami analizowanej próby. Współczynnik ten oblicza się z użyciem na-
stępującego wzoru:

  (8)

gdzie M = m(m – 1)/2 oznacza łączną liczbę odległości podlegających porównaniu, nato-
miast rpd  i rpδ  stanowią rangi uporządkowanych rosnąco odległości (gdy i = 1, 2, ..., M) 
w przestrzeni pierwotnej oraz zredukowanej. Wartość współczynnika ρSP równa 1 odpowiada 
perfekcyjnemu zachowaniu porządku odległości, w ogólnym zaś przypadku ρSP ∈ [–1, 1].

Ocenę realizacji redukcji wymiaru o charakterze lokalnym przeprowadza się zwykle po-
przez weryfikację zgodności grafów lokalnego sąsiedztwa. Istnieje wiele miar wykorzystują-
cych tego typu podejście – przykładem może być tu miara Koniga [7]. W ramach niniejszego 
artykułu proponowane jest użycie prostej, wymagającej podania tylko jednego parametru, 
miary średniego względnego błędu rang MRRE (ang. Mean Relative Rank Error) [8]. Niech 
zatem Nk(xi) oznacza zbiór k – najbliższych sąsiadów elementu xi, a Rijd  i Rijδ  stanowią ran-
gi odległości dij oraz δij określone dla elementu xi względem reszty analizowanego zbioru. 
Współczynnik MRRE jest wtedy zdefiniowany w sposób następujący: 

  (9)

przy czym występująca w powyższej zależności stała normalizująca C, zapewniająca by 
MRRE ∈ [0, 1], jest określana według wzoru: 

  (10)
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Tak zdefiniowana miara jest podobna do współczynnika ciągłości i równa się zeru, gdy 
w zbiorach najbliższych sąsiadów wyznaczonych dla każdego z elementów próby występuje 
taka sama kolejność w przestrzeni pierwotnej i zredukowanej [8]. 

Bardziej szczegółowe omówienie i porównanie wymienionych wyżej miar zachowania 
struktury topologicznej zbioru można znaleźć w pracy [5]. Następna część artykułu po-
święcona będzie ich zastosowaniu w analizie danych realizowanej w zredukowanej prze-
strzeni cech.

3. Opis proponowanej procedury

Ubocznym efektem redukcji wymiaru może być znaczna deformacja położenia niektó-
rych elementów analizowanego zbioru, co zasygnalizowano wstępnie w pierwszej części 
niniejszego opracowania. Wpływ tej deformacji na skuteczność realizacji dalszych procedur 
analizy danych może niwelować niezaprzeczalny zysk wynikający z uzyskania zredukowa-
nej reprezentacji rozważanych danych. Celowe wydaje się zatem ilościowe określenie stop-
nia tej deformacji dla każdego elementu analizowanego zbioru. Wskaźnik taki, nazywany 
wagą i oznaczany wi, może być następnie użyty dla celów poprawienia skuteczności proce-
dur analizy danych realizowanych w przestrzeni zredukowanej. 

Aby wyznaczyć wartości wag dla poszczególnych elementów należy na wstępie obliczyć 
odpowiadający im wkład w ostateczną wartość indeksu deformacji struktury topologicznej. 
Wkład ten oznaczony będzie jako wi

*, a metoda jego obliczenia wynika bezpośrednio ze 
wzorów (6)–(9). I tak odpowiednio, gdy wagi mają być wyznaczone na podstawie surowego 
stresu, wkład ów wyznacza się w następujący sposób: 

  (11)

Natomiast w przypadku rozważania stresu Sammona należy skorzystać ze wzoru:

  (12)

a dla współczynnika Rho Spearmana:

  (13)
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  (14)

W rzadko spotykanej w praktycznych zagadnieniach analizy danych sytuacji, gdy dla dowol-
nego elementu wi

* = 0, należy dokonać dodatkowej modyfikacji wartości wi
*, dodając do niej 

stałą w w
i imin

* *min= , z zachowaniem dodatkowego założenia w*
min ≠ 0. 

W każdym z przedstawionych wyżej przypadków nie jest wymagane, by suma wkładów 
dla poszczególnych elementów zbioru stanowiła ostateczną wartość rozpatrywanego indek-
su. Wagi otrzymywane są bowiem na podstawie wzorów (11)–(14) przez przeprowadzenie 
dodatkowej normalizacji: 

  (15)

która, dla i = 1, 2, ..., m zapewnia, że: 

  (16)

Wagi zdefiniowane według wzoru (15) pozwalają na uwzględnienie deformacji struktury 
topologicznej zbioru, która występuje w toku redukcji wymiaru. Elementy o dużej wadze 
powinny być traktowane jako bardziej adekwatne w ramach dalszej analizy danych przepro-
wadzanej w przestrzeni zredukowanej. Co więcej, z użyciem zaproponowanego tu schematu 
można istotnie zmniejszyć wpływ znacząco zdeformowanych elementów zredukowanego 
zbioru poprzez ustalenie wartości wi = 0 dla wszystkich elementów, dla których zachodzi  
wi < W, gdzie W ∈ R+ jest wartością progową, nazywaną również współczynnikiem kom-
presji. Pozostałe wagi należy wtedy dodatkowo znormalizować lub ustalić wi = 1. W ramach 
przedstawionych tu badań przyjęto drugi z wariantów proponowanego algorytmu.

Kolejne dwie części niniejszego rozdziału poświęcone będą modyfikacjom dwóch stan-
dardowych procedur eksploracyjnej analizy danych – klasteryzacji z użyciem algorytmu  
K-średnich i klasyfikacji z zastosowaniem techniki k-najbliższych sąsiadów – które uwzględ-
niają użycie omawianego schematu wag. 

3.1. Zastosowanie w analizie skupień z użyciem algorytmu k-średnich

Zadanie analizy skupień (klasteryzacji) polega na podziale rozważanego zbioru danych 
na podgrupy zawierające elementy do siebie podobne, ale istotnie różniące się między 
poszczególnymi podgrupami. K-średnich jest iteracyjnym algorytmem klasteryzacji, który 
realizuje minimalizację błędu kwadratowego, w kontekście techniki tej równoważnego su-
mie odległości elementów zbioru od najbliższego im środka klastra Ci = [ci1, ci2, ..., ciN], dla  
i = 1, 2, ..., K. Każda iteracja procedury K-średnich, w jej standardowym wariancie, składa 
się z dwóch kroków: przypisania elementów zbioru do odpowiednich skupień i aktualiza-
cji położenia środków klastrów [3]. Włączenie przedstawionego powyżej schematu wag 
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deformacji struktury topologicznej można osiągnąć w drugim z tych etapów. Każdy śro-
dek klastra jest wtedy wyznaczony jako ważony środek ciężkości, według następującego 
wzoru: 

  (17)

gdzie: i = 1, 2, ..., K, j = 1, 2, ..., N i wl
yl Ci∈
∑ ≠ 0  (w przeciwnym wypadku nie następuje  

aktualizacja położenia danego środka). Procedurę tego typu określa się ogólnie mianem wa-

żonego algorytmu K-średnich [6].

3.2. Zastosowanie w klasyfikacji z użyciem algorytmu k-najbliższych sąsiadów

Zadanie klasyfikacji polega na przypisaniu badanego elementu x  do jednej z klas z da-
nymi próbami wzorcowymi (zbiór uczący) w postaci podobnej do (3). Metoda k-najbliższych 
sąsiadów (ang. k-Nearest Neighbor, w skrócie: k-NN) jest nieskomplikowaną techniką opra-
cowaną dla tego zadania. Algorytm, w swym najprostszym i rozpatrywanym tu wariancie, 
czyli dla k = 1, przypisuje element x  do klasy, do której należy najbliższy mu element ze 
zbioru uczącego. Zmodyfikowana procedura, uwzględniająca przedstawiony powyżej sche-
mat wag, podobnego przypisania dokonuje na podstawie ważonych odległości, czyli podzie-
lonych dodatkowo przez wartość wi. Ten sposób postępowania można uogólnić na przypa-
dek k > 1, co prowadzi do syntezy znanego z literatury przedmiotu ważonego klasyfikatora  
k-najbliższych sąsiadów [11]. 

4. Wyniki badań eksperymentalnych

Skuteczność zaproponowanej tu techniki została wstępnie zweryfikowana w toku proce-
dur eksploracyjnej analizy danych przeprowadzonych dla pięciu wielowymiarowych zbio-
rów pozyskanych z UCI Machine Learning Repository [15] oraz pracy [2]. Ich charaktery-
stykę przedstawiono w tabeli 1.

W ramach przeprowadzonych eksperymentów redukcja wymiaru była realizowana z uży-
ciem metody składowych głównych PCA (ang. Principal Components Analysis). Wartość 
parametru wymiaru ukrytego N została ustalona w toku wcześniejszych eksperymentów. 
Skuteczność klasteryzacji, z użyciem techniki K-średnich, była określana za pomocą indeksu 
Randa IC obliczanego względem dostępnych etykiet klas. Dla klasyfikacji według reguły 
najbliższego sąsiada obliczono natomiast średnią dokładność klasyfikacji IK  w trakcie krzy-
żowego uwiarygodniania z podziałem na 5 zbiorów (ang. 5-fold cross-validation). Wszystkie 
eksperymenty powtórzono 30 razy, odnotowując wartości średnie i odchylenia standardowe 
uzyskiwanych wyników (które przedstawiono w niniejszym artykule w notacji średnia±od-
chylenie standardowe). W toku przeprowadzonych eksperymentów użyto schematu wag 
opartego o surowy stres dany wzorem (6). 
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T a b e l a  1

Charakterystyka użytych zbiorów

Zbiór m n N Klasy Opis klas

Nazwa klasy Liczność

glass 214 9 4 6 building_windows_float_processed 70

building_windows_non_float_processed 76

vehicle_windows_float_processed 17

containers 13

tableware 9

headlamps 29

wine 178 13 5 3 producer_1 59

producer_2 72

producer_3 47

WBC 683 9 4 2 benign 444

malign 239

vehicle 846 18 10 4 Opel 212

Saab 217

bus 218

van 199

seeds 210 7 2 3 Kama 70

Rosa 70

Canadian 70

W pierwszej fazie badań celem przeprowadzonych testów było określenie rozkładu war-
tości wag obliczonych na podstawie wzorów (11) i (15). Aby to osiągnąć, zmieniając wartość 
współczynnika kompresji W w zakresie {0,1; 0,2; ...; 1,5} odnotowywano odpowiadającą mu 
procentową liczbę elementów podlegających redukcji mel (ze względu na spełnienie warunku 
wi < W). Wyniki tych eksperymentów przedstawiono na rys. 1. Można zauważyć, że rozkład 
wartości wag nie ma charakteru jednostajnego. Dla wszystkich rozważanych zbiorów około 
50% elementów próby odpowiada jednak wartość wi < 1 (czyli mniejsza od średniej).

Następna seria eksperymentów miała na celu określenie zmian skuteczności klasteryzacji 
w przypadku użycia ważonego algorytmu K-średnich dla różnych wartości progowych W. 
Najpierw w celu porównania zbadano efektywność standardowego algorytmu K-średnich, 
odnotowując procentową wartość indeksu Randa IC uzyskaną na tym etapie badań. Następnie 
przeprowadzono kolejne testy – tym razem stosując zmniejszenie znaczenia zdeformowa-
nych elementów zredukowanego zbioru, ze zmienną wartością W. Rysunek 2 obrazuje uzy-
skane różnice ∆IC = IC – ICW

 między skutecznością standardowego algorytmu, a wariantami 
z redukcją o różnej intensywności. Uzyskane wyniki można uznać za obiecujące. Dla wszyst-
kich zbiorów samo wprowadzenie schematu wag (z W = 0) skutkuje poprawą skuteczności 
klasteryzacji. W większości przypadków wskazane jest także pominięcie w toku analizy  
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Rys. 1. Rozkład wartości wag

Fig. 1. Weights’ values distribution
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Rys. 2. Porównanie skuteczności ważonego algorytmu K-średnich i standardowego algorytmu 
K-średnich w przestrzeni zredukowanej

Fig. 2. Performance comparison of weighted K-means algorithm and standard K-means in the reduced 
feature space
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skupień części zdeformowanych elementów. Zwiększenie wartości W powyżej 1 prowadzi jed-
nak do nieprzewidywalnych efektów (np. dla zbioru WBC zaobserwowano spektakularne zwięk-
szenie skuteczności klasteryzacji, co nie miało miejsca dla pozostałych z badanych zbiorów).

Podsumowanie wyników uzyskanych dla analizy skupień oraz klasyfikacji zawarto 
w tab. 2. Po raz kolejny warto zauważyć, że zaproponowana technika przynosi pozytywne 
efekty w odniesieniu do procedur analizy danych przeprowadzanych w przestrzeni zredu-
kowanej. Szczególnie wskazane jest użycie eliminacji zdeformowanych elementów zbioru 
dla klasyfikatora najbliższego sąsiada. Jest to wynikiem słabej odporności tego klasyfikatora 
na obecność zdeformowanych elementów w zbiorze uczącym, które – dzięki zastosowaniu 
wprowadzonej tu procedury – mogą zostać pominięte w algorytmie klasyfikacyjnym. 

T a b e l a  2

Skuteczność klasteryzacji i klasyfikacji w przestrzeni zredukowanej – porównanie  
standardowych algorytmów i zaproponowanej w artykule metodyki

glass wine WBC vehicle seeds

PCA+K-średnich 67,71 92,65 66,16 64,16 88,96

PCA+ważone K-średnich
(W = 0) 69,11 95,43 66,61 64,21 89,88

PCA+ważone K-średnich
(najlepsze W)

69,23
(W = 0,3)

95,43
(W = 0,4)

76,74
(W = 1,4)

64,52
(W = 0,6)

91,64
(W = 0,5)

PCA+klasyfikator k-NN 61,42
±8,98

69,43
±7,73

55,59
±4,50

54,71
±3,57

84,84
±5,98

PCA+ważony klasyfikator k-NN
(W = 0)

53,73
±11,98

69,52
±7,84

44,34
±5,19

54,55
±3,75

83,49
±6,02

PCA+ważony klasyfikator k-NN
(najlepsze W)

61,82
±8,76

(W = 0,3)

69,52
±7,84

(W = 0)

65,71
±4,62

(W = 0,5)

54,79
±3,41

(W = 0,4)

86,58
±5,94

(W = 0,8)

5. Podsumowanie

W niniejszym artykule zaproponowano nowatorski algorytm dedykowany dla zagadnień 
wielowymiarowej analizy danych. Bazuje on na obserwacji, że redukcja wymiaru powoduje 
znaczną modyfikację struktury topologicznej zbioru. Jego istotą jest wprowadzenie miar za-
chowania struktury topologicznej w celu poprawy skuteczności metod eksploracyjnej analizy 
danych realizowanych w zredukowanej przestrzeni cech. Wstępne eksperymenty obliczeniowe 
przeprowadzone dla surowego stresu i wybranych zbiorów testowych dowodzą, że zastosowa-
nie zaproponowanego tu podejścia daje obiecujące rezultaty. Dalsze prace w zakresie tema-
tycznym artykułu będą dotyczyć wykorzystania pozostałych z zasugerowanych miar zacho-
wania struktury topologicznej zbioru. Ponadto przedmiotem rozważań będzie wykorzystanie 



15

opisywanej tu procedury w odniesieniu do różnorakich technik redukcji wymiaru, a także prze-
analizowanie zagadnienia doboru właściwej wartości współczynnika kompresji W.

Badanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu w ramach stypendium naukowego z projektu pn. „Tech-
nologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania” współfinansowanego ze środ-
ków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki (Umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-051/10-00).
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RÓŻNORODNE ASPEKTY WSPIERANIA PROCESU 
OSIĄGANIA KONSENSUSU W GRUPIE 

W WARUNKACH ROZMYTOŚCI

A b s t r a c t

In this paper we present human-consistent approach of multi-model consensus reaching process supporting 
by group decision support systems. We consider the idea developed by Kacprzyk and Zadrożny [9, 10, 12]  
which is related to the “soft” consensus, and where the core of the system is based on fuzzy logic. 
Essentially, we attempt to stress the multi-model architecture of considering system and distinguish several 
aspects, i.e. model of agent, model of moderator, model of consensus achievement. Moreover, we present 
a novel concept based on fair consensus as a meaningful point of further development.

Keywords: soft consensus, decision support systems, consensus reaching process, fairness

S t r e s z c z e n i e

W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane aspekty złożonego procesu osiągania konsensusu nad-
zorowanego przez systemy wspierające podejmowanie decyzji w grupie. Rozważono ideę opracowaną 
przez Kacprzyka i Zadrożnego [9, 10, 12] powiązaną z terminem „miękkiego” konsensus, opartą na logice 
rozmytej. Przedstawiono złożoną architekturę rozważanego systemu oraz rozróżniono w nim kilka aspek-
tów, tj. model agenta, model moderatora, model osiągania konsensusu. Ponadto, zaprezentowano nową 
koncepcję opartą na sprawiedliwym konsensusie jako punkt wyjścia dla dalszych badań.

Słowa kluczowe: miękki konsensus, systemy wspierające podejmowania decyzji, proces osiągania 
konsensusu, sprawiedliwość
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1. Introduction

Currently, almost everything that a human being does involves making some decisions. 
In fact, decision making is as old as conscious is human existence what boils down to the 
statement that it is an ubiquitous process which will never lose in meaning. Even though the 
best solution can be find by an entity or a group of individuals, the essence is always the same: 
there are some options to choose between and only one has to be chosen. Obviously, decision 
makers do not chose in a random way. Taking into account the fact that they always weigh 
costs and benefits, their decisions have to fulfill certain conditions of rationality. Hence, the 
theory about decision making calls this universal process as the goal-directed behaviour in 
the presence of alternatives [2].

We accepted the statement that the group of individuals (experts, agents) is known to 
be an effective organ in decision making process. Actually, it allows to make either more 
comprehensive analysis of the problem, as a result of larger amount of experiences and wider 
view of different aspects or a thorough examination considering more details rather than 
observed by an entity. Therefore, the group decision making process will be the groundwork 
of our further consideration. 

At the first stage of the process individuals provides their preferences as to the particular 
pairs of options (this setting has its origin in social choice theory, hence the pairwise 
comparison). Later, all particular opinions are taken into account and aggregated to the 
one, common group decision. What matters here is that the main goal of the group decision 
making process is to achieve consensus in the sense of the agreement of group members as to 
the final decision. Thus, the decision problem discussed comprises of two levels [3]: firstly – 
making individual decision of each participant, secondly – developing of joint solution in the 
spirit of consensus reaching process. This distribution of the process describes its multistage 
and dynamic character defined as an interactive and iterative process over the time span. 
Obviously, model of the consensus reaching process makes sense only if individuals are 
able to negotiate and change their testimonies [16]. In each stage of the process the level of 
consensus can be measured. It is understood as a measure of distance between individuals 
and gives the agreement a topological meaning. 

Moreover, there are many tools and methods which support and simplify consensus 
reaching process. They concern to defining decision problem as well as to data analysis, 
knowledge acquisition, leading the discussion or elaborating the agreement. In spite of 
assignment to different functions, they all have collaborative name – group decision support 
systems (GDSS). An overall structure of GDSS is exemplified in Section 2.

This paper shows several author’s approaches of these systems which support group 
consensus reaching process. What matters here is that we do not directly compare them 
in the sense of their efficiency exemplified on specific data but make various reasonable 
assumptions. We attempt to introduce the reader basics of our novel methodology which 
is constantly under our consideration and will be expended to numerical results in the 
following articles. An overall review of consensus reaching process could be omitted, as our 
investigation is strictly based on one idea developed by Kacprzyk and Zadrożny [9, 10, 12] 
which is related to the “soft” consensus, and where the core of the system is based on fuzzy 
logic (Section 3 and 4).
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2. An overall structure of the system

The name of this system is very descriptive. “A GDSS is a hybrid system that uses an 
elaborate communications infrastructure and heuristic and quantitative models to support 
decision making” [18]. According to Sprague, DSS “is comprised of three set of capabilities: 
database management software, model base management software, and the software for 
managing the interface between the user and the system, which might be called the dialogue 
generation and management software. These three major subsystems provide a convenient 
scheme for identifying the technical capability which a DSS must have.” [17 – p. 14].

The overall structure of the system is shown in Fig. 1. Its core is composed of preference 
testimonies and consensus measurement modules, but the discussion and external information 
sources are also treated as relevant part of the system. 

We will describe very briefly the subsequent components shown in Fig. 1. Setting the 
agenda – this is the first stage of the consensus reaching process which concerns definition of 
the decision making problem. The representation of structure of alternatives (e.g. hierarchical 
structure which is discussed in section 4) is denoted as domain ontology (dom□ont) while the 
consensus ontology (cons□ont) defines main concepts of the consensus reaching process. The 
discussion is meant as a way to clarify the preferences of the decision makers as to the every 
pair of alternatives, exchange of the knowledge and advocate different opinions. “NLG” is 
here an example of the natural language generation task. This system facilities the generation 
of arguments in the form of natural language expressions called “comparatives” (ordering 
between two options regarding to the degree to which they are closer to their preferences). 
After discussion the individuals express their preferences in the form of preference relation. 
The explicit explanation of this part, as well as measurement of consensus degree is mentioned 
in section 3 of this article. If a satisfactory consensus has been obtained the session ends, 
otherwise another round of discussion is set up and some clues are made by the system in 
order to help guide the process more efficiently. 

To clarify, initially preferences of individuals are very far from each other and this 
system aims at minimize this distances and lead the group closer to the consensus in the most 
effective and efficient way. The integral part of this computer-based system is a moderator 
which, in principle, plays a main role with regard to his indirect influence on the quality of 
final decision. First of all, moderator checks whether consensus is reached (and process can 
be stopped) and ensures efficient course of process (in the direction of increasing consensus), 
especially by supporting the discussion in the group which is known to be a central part of 
the consensus reaching process. Moderator, by measuring the distance between individuals, 
monitors the relation in the group. A very important thing is that a moderator makes arguments 
and convinces proper decision makers to change their testimonies rather than puts a pressure 
to accept e.g. some pointing will. This proceeding affects on the sense of satisfaction among 
the group members which, according to the psychological research, has a direct influence on 
higher decision quality.

By the feedback information generation we understand the fact that the system confronts 
the individual preferences relations and the list of options submitted by the decision 
makers during the discussion. Thanks to that some key components or attributes of the 
alternatives may be identified, which play an important role in the disagreement, e.g. which 
individuals are the most troublesome (stubborn) or which alternatives are the most crucial.  
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Fig. 1. The structure of proposed system [7]

Rys. 1. Struktura proponowanego systemu [7]

Moreover, external information sources and collaborative filtering compose an important 
part of our consensus reaching model. By means of the former we assume that arguments in 
the discussion may be supported by all textual documents available on the Internet. The latter 
is used in order to make the flow of information more efficient (some documents which have 
been found relevant by other individuals of similar profiles are suggested to the individuals 
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looking for documents) [7]. It seems that such a combination of tools and modern knowledge 
will help develop an innovative human-consistent system for supporting consensus reaching 
process.

3. Fuzzy logic as the core of the multi-model system

We discuss a consensus reaching process in a group of experts. To simplify, we attempt 
to make preferences of the individuals more similar and, in fact, get the experts closer to 
the consensus in the sense of agreement. Therefore, we consider a multistage hierarchical 
model, with the superior aim meant as the highest level of consensus reached by the group 
and certain inferior goals depending on the concerning approach i.e. the way of aggregation 
of individual preferences to the group decision. What is the most important here is that the 
core of this system is the preferences modeling and consensus assessment module which are 
based on fuzzy logic. 

We present the brief description from the comprehensive approach introduced by 
Kacprzyk and Zadrożny [10]. Basically, the following structure has been assumed. There 
is a finite set of N ≥ 2 alternatives, S = {s1, s2, ..., sN}, and a finite set of M ≥ 2 individuals  
E = {e1, e2, ..., eM}. Each individual eM ∈  E expresses his/her preferences as to the particular 
pairs of options in the form of individual fuzzy preference relation Rm in S × S, and its 
membership function µRm S S: [ , ]× → 0 1 . Namely, µR i jm

s s( , ) .> 0 5  indicates the preference 
degree of an alternative si over an alternative sj, and µR i jm

s s( , ) .< 0 5  indicates, properly, 
the preference degree of an alternative sj over an alternative si. The third possible relation 
represented by µR i jm

s s( , ) .= 0 5  is also acceptable and denotes the indifference between two 
considering alternatives si  and sj. Usually, Rm is assumed reciprocal, i.e.:

  (1)

holds.
Normally, these testimonies are entirely different in the beginning, but during subsequent 

steps of the consensus reaching process they are being changed, by some argumentation, 
prepositions, mutual concessions, etc. [12]. What can be problematic here is how to create 
the matrix of accordance which defines the evaluation of consistency or non-consistency of 
any individual as to the some “typical” expert. Basically, we need to determine a similarity 
of every decision maker as to the some abstract entity or one of the existent individual (i.e. 
some average decision maker).

As we mentioned before, consensus reaching process derives from social choice theory 
which initially assumed only two ways of consensus measure: 1 which denoted total 
agreement as to the final decision and 0 which meant that the consensus was not reached 
by the group. Unfortunately, this scenario does not overlap the real life, because the human 
perception of the consensus is definitely much “softer”. 

The soft consensus, which represents more realistic attitude, can lead to solve in  
a more effective way the group decision making tasks by using fuzzy logic models. For 
that reason, we assume a conceptual human-consistent framework proposed by Kacprzyk 

µ µR i j R j im m
s s s s( , ) ( , )+ =1
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and Fedrizzi [6, 7], and Zadrożny [1]. According to their research, consensus is meant as 
a certain degree of agreement. It means that, except none or total agreement between agents 
as to the chosen solution, this approach allows to some partial, acceptable consistency in 
the range [0, 1] [11]. 

The proposed idea is meant basically as an agreement of a considerable majority of 
individuals with regards to a considerable majority of alternatives. This operational definition 
of consensus can be, for instance, expressed by a linguistically quantified preposition: “most 
of the individuals agree in their preferences to almost all of the options”, and the consensus 
degree (from [0, 1]) is computed as the truth value of this statement. Basically, the calculation 
of truth (validity) can be done by using Zadeh’s classic calculus of linguistically quantified 
prepositions [21] or Yager’s OWA (ordered weighted average) operators [20]. Notice, that to 
define a fuzzy majority for measuring a degree of consensus the application of fuzzy linguistic 
quantifiers (most, almost all etc.) has been performed. The computations of this relative 
type of linguistic quantity can be also handled via Zadeh’s classic calculus of linguistically 
quantified prepositions. Regardless of the way of implementation, the main condition of 
this novel approach is that it definitely overcomes the conventional concept in which full 
consensus occurs only when “all the individuals agree as to the all the alternatives”, what is 
unrealistic in practice [12].

Basically, this novel idea has been successfully implemented by Kacprzyk and 
Zadrożny [11] in a decision support system for the group consensus reaching process. First 
of all, the consensus degree plays itself an important role in guiding the consensus reaching 
process, because it exemplifies some satisfactory agreement among the group of experts as 
to the final decision. Moreover, this approach derives additionally some partial indicators 
of consensus, like i.e. the personal consensus degree or the option consensus degree. 
These consensus indicators point out the most controversial alternatives and/or individuals 
isolated in their opinions. Thus, they are used to facilitate the work of the moderator and 
make it more effective by providing him some hints as to the most promising directions of 
a further discussion.

Finally, this linguistically quantified prepositions was extended and successfully 
implemented by Kacprzyk and Zadrożny [9] to the prototypical forms of linguistic data 
summaries (introduced by Yager [19] and considerably advanced by Kacprzyk, Yager 
and Zadrożny [8]) which indicate relations between individuals and options in a natural 
language. On the basis of large data sets they advocate the use of linguistic data summaries 
as linguistically quantified prepositions in consensus reaching process which may help 
the moderator get a deeper understanding of correspondence among individuals and their 
testimonies.

4. Efficient degree of soft consensus

The previous approach is based on the democratic group of individuals without 
distinguishing their role during decision making process. Likewise, the set of alternatives 
do not take into account the type of possible options concerning by the group, which has 
a large impact on the quality of final decision. Namely, the more relevant options are taken 
into consideration, the higher is the quality of final decision, otherwise, the more irrelevant 
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options are considered by the group, the greater is the confusion of information and so the 
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Thirdly, these degrees are aggregated to obtain a degree of agreement con(Q1, Q2, I, B) 
of Q2 (linguistic quantifier, i.e. “most”) pairs of important individuals as to their preferences 
between Q1 (linguistic quantifier) pairs of relevant alternatives. This is meant to be the sought 
degree of consensus: 

  (6)

We assume, that the use of hierarchical structure of experts and alternatives makes 
the consensus reaching process more efficient. We also suppose that pursuit to the  
agreement among the more important individuals and more relevant options allows to 
obtain higher degree of consensus rather than degree of soft consensus gained within this 
distinction.

5. Fair consensus degree

In order to elaborate the most human-consistent approach, the double nature of the decision 
problem has to be included in our group decision making model. Hence, task orientation 
group and interpersonal orientation group are distinguished [4]. If we are talking about the 
first one, the goal of the decision making process is the selection of the best option, so it is 
not so important if the individuals differ in their preferences as to the possible alternatives. 
However, we constantly consider the group with interpersonal orientation, where the solution 
of the decision making problem is only a minor goal. Here, the priority is to ensure a good 
relation within the group members during decision making process and to achieve consensus 
in the sense of some satisfactory agreement. 

With regard to the necessity of group specific knowledge, we noticed, that two previous 
approaches (Section 3 and 4) do not guarantee equal participations of all decision members 
during the consensus reaching process. Indeed, in the beginning of the session preferences of 
every individual are taken into account, but at the later stages when the moderator gets them 
closer to the consensus by argumentation and persuasion as to the most promising directions, 
individuals which are isolated in their opinion are omitted. Unfortunately, this outsiders do 
not sense the satisfaction of the discussion what affects on the effectiveness of entire group. 
Of course, it does not exclude the consensus achievement, but decreases the opportunity 
of many, further activities, i.e. practical implementation of the final decision, survival of 
the group in the long time period, etc. [15]. Therefore, all of these socio-psychological 
aspects forced us to seek for a novel approach of consensus degree which will consider the 
satisfaction of every individual throughout the consensus reaching process.

Refering to social sciences, individuals make a rational decision [5], which means 
that they always weigh costs and benefits during decision making process. Moreover, 
the similar conclusions come out of reciprocity rule which briefly imposes that every  
co-operative action should be reciprocal (given back). To adapt this real group behaviour, 
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the new model is based on bicriteria fair optimization. As in the previous approaches, the 
central role of the group decision support system plays a discussion, run by moderator. 
But this time, the moderator not only argue and persuade proper expert to change their 
testimonies in order to looking for the best possible decision, but also has to ensure 
fairness and equity (justness) of the process. Moderator can not omit the experts who are 
isolated in their opinions as to the rest of the group members, quite the contrary it has 
to convince them to change their previous preferences. This attitude undoubtedly carries 
out one of our assumption, namely, active participation of every individual during the 
entire consensus reaching process.

The main core of this concept is the disposition to concessions defined for every pair 
of individuals. It may be considered as to the fair resource allocation problem extended by 
Ogryczak [13, 14]. Let us assume that the entire group has a resource equals 1 and a moderator, 
during consensus reaching process, tries to allocate it similarly on all of the participants. 
Hence, in every stage of this dynamic agreement reaching process,  moderator can define 
a problem (difference between current resource allocation and fair resource allocation) 
and persuade proper individuals to change their preferences (i.e. increase disposition to 
concessions) and, finally, get the group closer to fair consensus. Regardless the choice of 
socio-psychological concept required in this methodology, the main goal is to achieve such 
a degree of consensus that the reached decision will be highly justified. We assume, that 
the novel degree of fair consensus will be much higher than a degree of efficient consensus 
presented in the previous chapter of this article. Essentially, this is the main basis of our 
current research and will be precisely defined in the following article.

6. Concluding remarks

The purpose of the paper was only to present selected approaches of supporting group 
consensus reaching process based on fuzzy logic. We considered either soft consensus models 
proposed and successfully developed by Kacprzyk and Zadrożny or quite new, conceptual 
approach based on fair and equitable degree of consensus. All of them are novel and each 
following described in this paper supposes to take into account more socio-psychological 
aspects of group behaviour, and de facto alleges to be more human-consistent what is very 
desirable in any “intelligent” system.

To stress the meaning of developed advances, we assume that each following approach 
characterizes the higher degree of consensus rather than the previous one. Namely, degree 
of classical soft consensus is lower than the degree of efficient consensus which included, 
additionally, hierarchical structure of experts and alternatives. Finally, the degree of efficient 
consensus is lower than the degree of fair consensus derived by fair and equitable resource 
allocation.

Dominika Falkiewicz’s contribution is partially supported by the Foundation for Polish Science under 
International PhD Projects in Intelligent Computing. Project financed from The European Union within 
the Innovative Economy Operational Programme 2007–2013 and European Regional Development 
Fund.
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1. Introduction

Group decision making process is a highly diverse process relatable to multitudinous 
spheres in life, ranging from everyday life decisions to scientific research. The process has 
been developing in academic and nonacademic environments throughout centuries, with 
contributions coming from versatile cultural and social milieus. As the aim of this paper 
is to focus on a particular research being conducted within a university environment, thus 
naturally we will restrict ourselves to elaborating on one specific social group. The selected 
social group comprises university students. The change of attitude patterns in group 
decision making process was being observed, examined and elaborated upon in two groups 
of students in their second year at the Department of Automatic Control and Information 
Technology, Faculty of Computing and Electric Engineering, at Cracow University of 
Technology. The selected subject was Scientific and Technical English, taught within 
European Union Project. 

With reference to Galam’s approach [4], we set ourselves a task of borrowing from 
mathematics those techniques that can be used to build a collective theory of social 
behavior, within the specific restrictions of psychological facts. The research part of this 
article contains the building of a model with regard to the real events. Galam states that the 
socio-psychological part comprises the issues of epistemology, which is closely associated 
with the concept of the analyzed phenomenon. Our paper in this respect draws upon his 
approach. In general, we want to combine socio-psychological aspects and mathematical 
equations, or to use quantitative laws which rule human behavior.

To build a model means to execute some computations in order to gain figures and 
numbers. Regarding the fact that we are modeling selected part of reality, in the second 
step our innovative model will be based on the real counterpart of the observable facts. 
Obviously, dealing with human beings is not so simple. Nevertheless, we would confront 
our model via investigations on the precisely selected groups of students from Cracow 
University of Technology. We want to consider small groups, because they tend to be 
studied in ad-hoc laboratory groups [10]. The purpose is to identify some basic interactions 
between students representing small groups of agents and to study all the related attributes. 
As a result, we would be able to exemplify more significant ingredients so as to make the 
general model more realistic.

Basically, our model is quantitative in the sense that using some algorithms, it yields 
particular numbers. Moreover, it should provide universal solution to decision making 
problem. To elaborate on the statement “universal”, the goal is to provide a quantitative 
perception of some human manners, not necessarily with all of the details [4 – p. 38]. As 
a result, a new framework can be built through the complicated combination of theoretical 
basis, mathematical algorithms and real life. In general, our model concerns the process of 
group decision making. It looks for universal features behind all cases of this process, thus 
it may apply to small as well as to large groups and includes a large spectrum of situations. 
A quantity is required to measure the ability to change the opinion of each decision maker 
during group decision making process. 
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2. Consensus reaching process

Decision theory defines decision making problem as the following situation: there are 
options to choose between and only one has to be chosen in a non-random way. Thus, it is 
“goal directed behavior in the presence of alternatives” [5].

According to the theoretical basis, we assume that there is a group of individuals 
(experts, agents) and the finite set of alternatives (options). Experts express their preferences 
by means of pairwise comparison as to the every pairs of available options. What matters 
here is that the main goal of group decision making process is to obtain consensus in the 
sense of the agreement of group members as to the final decision [8]. The decision problem 
is a multi-stage and very dynamic process which embraces several different levels, i.e. 
making individual decision of each participant, aggregating all testimonies into one common 
decision, elaborating on the agreement in the spirit of consensus reaching process. The model 
of consensus reaching process is manageable only if individuals are able to negotiate and 
change their preferences. Hence, the main part of this process is discussion, which gives 
the opportunity to exchange knowledge, clarify point of view, defend own preferences or to 
become convinced to different opinions.

We assume the topological approach of where agreement is measured on the basis of 
distance between individuals during every stage of the process. Initially, preferences of 
group members are very far from each other and the aim is to minimize this distance, and 
consequently lead the group closer to the consensus. All of the mentioned requirements 
forced scientists to seek sophisticated tools which support this process and allow to achieve 
consensus in a more efficient way. Recently developing information technology, named 
group decision support systems (GDSS), simplifies the process of defining decision problem, 
leading the discussion, communication between group members, facilitates data analysis etc. 
The main role of this computer-based system plays moderator which constantly measures 
distances between individuals, checks whether consensus is reached and, the most relevant 
task, supports the discussion, i.e. suggests arguments and convinces appropriate decision 
makers to change their preferences. Doubtless, the moderator affects the general sense of 
satisfaction within the group and has a direct influence on the quality of final decision. 
According to the fact that we want to create as human consistent group decision support 
system as possible and simultaneously, to achieve consensus which would be highly justified, 
we want to develop and enhance the discussion part and provide the moderator with a specific 
knowledge about the group members. Briefly speaking, we want to facilitate the work of 
moderator and, as a result, make the consensus reaching process more effective and efficient.

3. Motivation and Principles of Reaching Consensus

An analysis of the change of attitude patters in group decision making process in this 
paper is strictly linked to the concept of motivation and the practice of motivating members 
of a group. Regarding the term of “social compensation” [9], individuals increase their efforts 
on decision making problem to compensate for the meager performance of the other group 
members. Briefly speaking, group members are mostly committed to achieve the main goal, 
i.e. consensus. Our task is to define those individuals who are strongly motivated to achieve 
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success, thus are more likely to change their preferences or have strong influence on others’ 
opinions. Thanks to that we would be able to offer to appropriate (i.e. flexible) decision 
makers encouragements for conformity and, as a result, to achieve consensus in a more 
efficient way [10].

Both in theoretical and practical dimensions this analysis is deeply grounded in the 
scientific conceptualization of consensus. Therefore, at first, a definition of consensus, as 
well as a proposal of some fundamental, typically used, rules of how to reach consensus, will 
constitute an indispensible theoretical background for the further developed research. One of 
the most transparent definitions of consensus embraces creativity as the most crucial aspect: 
“Consensus is a decision making process that works creatively to include all persons making 
the decision” [3 – p. 1]. Traditionally, reaching consensus involves putting into practice 
a number of rules in order to make the process successful. 

First of all, in reaching consensus the proposition and presentation of one’s opinion should 
be done as logically and clearly as possible. The teacher/tutor/supervisor/facilitator should be 
primarily concerned with inspiring reactions of the class members, considering all of them instead 
of pressing and arguing for one particular solution [3 – p. 4]. Another vital rule is to avoid at all 
costs an assumption that someone must win and somebody else must lose. In such a situation, 
usually discussion is led to a standstill. The most important factor in such circumstances would 
be to search for the most acceptable alternative for all members of the group. Thirdly, it should 
be stressed that there is a substantial difference between major objections and amendments. 
The major objection causes a fundamental disagreement, which is an obstacle on the way to 
consensus. The next important principle to be followed is to suggest that a change of mind for 
the mere sake of avoiding conflict is suspicious. When agreement comes too easily it should be 
checked whether everybody accepts the solution for similar or complimentary reasons. Thus, 
consensus should be achieved on the grounds of logical and objective thinking. Consensus 
process induces a cooperative dynamic [2]. The fifth indispensible tip is to avoid techniques 
which artificially decrease conflicts; for instance, bargaining, or voting. Certainly, opinions 
which differ among group members are a part of a natural process, therefore, every single 
member of a group should be involved in discussion since a wider range of opinions yields 
a greater chance to come to the most desirable solutions. Another essential factor on the way to 
achieve consensus is time. There should be enough time given to all group members to consider 
and reconsider the final decision and finally accept it [1 – p. 12]. The crowing achievement 
of consensus is empowering versus overpowering, agreeing and not splitting a group into 
majority/minority groups or individuals. Last of all, achieving consensus should lead to insight, 
through participating in the process, one should gain insight in both the minds and the ways of 
thinking of the group members as well as one’s own mind [1 – p. 6].

4. Observations on the basis of selected groups

This part of the article determines the descriptive capacity of our research. Our initial 
investigation lied in pure observation of typical behavior of small group of students during 
the English class. It led us to grasp several distinct attitudes of individuals and, as a result, to 
determine some generalizations found during group decision making problem. It allowed us 
to formulate hypotheses, initially non-formalized.
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Motivating students to change opinion patters in two selected groups in the research was 
conducted according to the above rules, which constitute the governing principles of the 
consensus process. First of all, it must be accentuated that the choice of particular groups for 
an analysis was determined by the high level of the group’s communicative capabilities. The 
communicative skills of each of the groups underwent a thorough examination over the period 
of two semesters. The two groups were characterized by a specific set of personal features 
of students comprising a particular class: the high level of communicativeness, engagement 
in class proceedings, general interest in learning, the speedy tempo of moving from one new 
aspect of the taught material to another. Apart from the set of personal features reflecting the 
socio-psychological composure of the selected group, the following other elements were 
taken into account: the group’s responsiveness to class tasks as a whole, as well as to home 
assignments allocated by the supervisor, class discipline, and the multitudinous interpersonal 
interactions, related either to the merit of the taught material or to the paralinguistic elements 
within behavioral types in the class environment. Resulting from the above characteristic marks 
there was created a strong sense of a group image, with precisely delimited psychological 
and sociological contours, allowing thus to draw conclusions representative of  the students’ 
environment. 

The first of the two examined groups consisting of twelve (12) students (group A) 
was characterized by a very lively and enthusiastic attitude to class discussion. Because 
of better linguistic skills as compared to others, two students from the group emerged 
as natural leaders, usually taking the role of “experts” or class animators. Differing, 
however, in their personalities and also an attitude to the teacher/facilitator, they exposed 
a slightly different way of responding to the entire decision making process. The influence 
of the two undeniable leaders on the group decision process had both very positive, 
as well as, at times a negative effect. First of all, a crucial factor was the personality 
of each of the students. One of them was marked by a very high self-esteem, which 
caused an authoritative performance of opinions. The positive aspect can be narrowed 
down, in this case, to exerting a deep influence on other students in the group, whose 
opinion concerning a particular aspect under discussion was very similar, yet the other 
students’ arguments were not as strong as those presented by the leader. The negative 
influence, however, was exerted mostly by silencing those arguments which were not 
wholly wrong, but as a matter of fact, they did not suit fully the context, and as a result 
they were estimated as wrong. 

The other of the two leaders from the first of the analyzed groups, because of a much more 
outgoing personality, was more likely to be influenced by the voices of the other students 
in the group, even those which were apparently weaker and usually of less importance 
in class discussion. It may be said that he represented a model of a natural leader since 
the process of persuading others into thinking that something was right or wrong took 
little effort and came as a natural conclusion of the presented arguments. Consequently, 
the class discussion usually took on a vibrant note. Hardly ever did the discussion come 
to a standstill, as the arguments were presented by the leader in a very transparent and 
convincing manner. Evidently, the leader had a very encouraging and activist influence on 
the members of the group.  

As for the other students in group A, there was observed a variety of attitudes and 
behavioral patterns in the opinion changing process. The teacher/facilitator had to handle 
a task of constructive maneuvering in a labyrinth of very diversified paths of thinking.  
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As most of the students from group A showed eagerness to air their views and confront 
their opinions, more than often a class discussion reminded of a whirlpool with the figure 
of the facilitator in the very middle of it. Typically, the change in opinion patters was being 
achieved gradually by continuous checking whether the alteration of the preliminary 
standpoints was being created on grounds of similar or complimentary reasons. It was 
a tedious process as it required from the teacher to inspire class participants to view the 
same problem from a variety of angles, previously unthinkable and seemingly groundless. 
The major problem was double-fold. There was an easily noticeable tendency of the group 
to halve itself into two subgroups: easy and fast winners and losers, which demanded an 
exceptionally speedy tempo while questioning the arguments of the involved parties, as 
well as balancing of the overhasty and preconceived opinions, giving rise to premature 
conclusions and final choices. Contrastingly, in some situations many of the group 
members were prone to accept the opposing arguments too easily for the mere sake of 
avoiding further argumentation and more developed and demanding mental processes. 
The loss of motivation observed in our examined group has been already performed 
by decision making theorists as “social loafing”. This phenomenon is assumed to be 
a punishment for poor commitment of the participating group members and is caused by 
their low sense of responsibility to the group [9]. However, usually a class discussion 
in group A caused an insightful change of those elements which were initially of less 
importance, and subsequently led to a reduction of those ingredients which emerged as 
mostly impeding the overall agreement.  

By comparison, the students in group B (eleven students) constituted a greater 
challenge for the teacher/facilitator in the change of attitude patterns in group decision 
making process. There were many sound reasons for it. In the first place, contrastingly to 
group A, there were no natural leaders, and accordingly influencing the group members 
in the process of decision making and coming to consensus took a longer period of time, 
at times it was hampered by a lack of clearly defined opinions, and more than often came 
to a standstill. Secondly, of no less importance was the fact that a weaker command of 
English constituted a substantial hindrance in class discussion. By contrast to group A, 
the class discussion was evidently less vigorous and effective. The third essential factor 
was a highly time consuming process of differentiation between major objections and 
less significant opposing arguments. More than often the facilitator was on the verge 
of deploying, as a last resort, techniques which unfortunately in the long run would 
decrease conflicting situations in a wholly artificial way, and actually would not bring any 
clear-cut solutions. There was a temptation of applying the methods of voting and also 
occasionally bargaining. Not only did the urgent need of using such techniques loomed 
over he horizon as a blockage of the way to the real change of attitude patterns in group 
decision making process, but also caused unnecessary upset and limited the smoothness 
of communication within the class environment, in the most drastic cases it even led 
to a temporary disorganization of class procedure. An effective group decision making 
process balances empowering and overpowering, and forefronts techniques which involve 
the win/win principle. The major difficulty, therefore, in group B was to activate all the 
group members in class discussion in an equally worthy way in order to make it possible 
for them to air their views, instead of allowing some of the individuals to press with their 
arguments. The other vital requirement was to skillfully avoid the presumption that some 
must be losers and some must be winners. 
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5. The core of our model

We discuss a consensus reaching process in a small group of individuals. What matters 
here is that the preferences modeling and consensus assessment module are based on fuzzy 
logic, introduced by Kacprzyk and Zadrożny [7]. Basically, there is a finite set of M ≥ 2 
individuals E = {e1, e2, ..., eM} and a finite set of N ≥ 2 alternatives, S = {s1, s2, ..., sN}. Each 
individual em ∈ E expresses his/her preferences as to the every particular pairs of options  
(si, sj) ∈ S × S in the form of individual fuzzy preference relation Rm in S × S, and its 
membership function: μRm

: S × S → [0, 1]. Namely, μRm
(si, sj) > 0.5 indicates the preference 

degree of an alternative si over an alternative sj, and μRm
(si, sj) < 0.5 denotes, respectively 

the preference degree of an alternative sj over an alternative si. The third possible relation 
represented by μRm

(si, sj) = 0.5 is also acceptable and denotes the indifference between two 
considering alternatives si and sj. Fuzzy logic model used in the consensus measure, makes 
it softer than its original bipolar approach where 1 denoted total agreement as to the final 
decision and 0 excluded consensus achievement. We based our research on human-consistent 
framework  proposed by Kacprzyk and Fedrizzi [6], where consensus fits in the range [0, 1], 
thus it is meant as a certain degree of agreement and allows some partial consistency between 
group members. The measurement of consensus level is a complex counting process, which 
constitutes i.e. creating the matrix of accordance for individuals and for alternatives, degree 
of agreement, defining consensus label, computing linguistically quantified prepositions etc. 
In this paper, we would like to extend the moderator part, i.e. provide more information about 
group members, facilitate both the leading of the discussion and giving hints to appropriate 
individuals and, at last, achieve the high quality of the final agreement. Briefly speaking, we 
focus on the agents’ points of view and attempt to reflect on various individual attitudes.

The degree of consensus plays a very important role in guiding a consensus reaching 
process, because it provides satisfactory agreement among the individuals as to the chosen 
option. In real life the sense of satisfaction within the group members is very relevant and has 
indirect influence on the quality of final decision. Our observations proved that some of the 
observed students were opinionated or dominated by the more active individuals, convinced 
of their absolute right, while others, did not have enough knowledge about the considered 
problem and were open to respectfully adopt an opinion of majority. Hence, we want to 
expand the consensus achieving process on information which individuals are willing to 
change their opinion and which are persistent in their preferences. It is a well known fact that 
agents could argue or discuss for a very long time, but they may not decide without making 
any changes in their own opinions. 

Our further research will be based on the social influence model proposed by Zhengzheng 
Pan [11]. The core is a time-varying influence matrix, where all agents update the influence 
weights that they place on each other. It reflects changes in attitude that people tend to make 
during decision making process. 

6. Influence assignment

The basic framework settings of influence is similar to Pan’s description [11]. An influence 
matrix occurs, which is defined as a p × p non-negative matrix Pt. It indicates the interaction 
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patterns in time t, i.e. for every pair of individuals (em, en) ∈ E × E, pt
mn ∈ [0, 1] denotes the 

influence weight that agent em ∈ E exerts on agent’s en ∈ E opinion. Also, the influence matrix 
is a row stochastic matrix, i.e. the sum of the elements in each row equals 1:

 
 (1)

and pmn
t ≥ 0 , for all (em, en) ∈ E × E for all t.

Moreover, Pt may be asymmetric, so that pt
mn ≠ pt

mn for some (em, en) ∈ E × E.
At time t = 0 each agent em ∈ E expresses his/her preferences as to the every particular 

pairs of options (si, sj) ∈ S × S in the form of individual fuzzy preference relation. It is given 
by function R S Sm

t : [ , ]× → 0 1 , according to the following formula: 

  (2)

Moreover, at t = 0 each agent em ∈ E receives an arbitrary influence allocation, which is a row 
vector with all elements adding to be 1 as below:

 
 (3)

7. Updating influence weights

For t > 0, the crucial condition during redistribution of influence is that placing the 
weights is proportional to the closeness of opinion. The statement of closeness can be simply 
measured by the idea of distance. On the basis of individual matrixes of preferences the 
distance between agents (em, en) ∈ E × E as to the same pairs of options (si, sj) ∈ S × S can 
be defined as:

  (4)

and the idea of redistributing influence is based on the weights between agents with regard 
to the distances:

  (5)

Pan assumed that any individual em ∈ E does not change the influence he places on 
himself. He only updates the weights of other agents which are proportional to the closeness 
of opinions. Hence:
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  (6)

  (7)

where E–m indicates the set of individuals other than em ∈ E. 
Then, for t > 0, each agent em ∈ E takes a weighted average of other’s current opinion in 

forming his own for the next period. Thus, the opinions updating rule is defined as:

  (8)

8. Persistent agents

Pan [11] presented in his paper three cases of the minority group of “persistent agents”, 
who can insist on their initial weights that they assign to others, or insist on their own opinion 
or both. We want to make further research as for one type of persistent agents, described 
in the paper as the “type II”, namely individuals who insist on their initial opinions. These 
individuals would update influence weights, but those weights practically have no impact on 
their opinions.

Here, in our finite set of M agents E = {e1, e2, ..., eM}, a finite subset of σ ≥ 1 persistent 
individuals (who do not interact with others) occurs. On the basis of student’s group 

observation, we assume that 
σ
M

≤ 20% . To unify, the order of agents is that number 1 to 
M – σ agents are non-persistent and the rest σ are persistent.

We have a set C E⊂ , | |C = σ . For t > 0, Pt and Rm
t  are updated according to the 

subsequent rules. For all em ∈ E – C, the updating process of P t is equal to the basic model – 
equations (6) and (7). 

Then, individuals in C do not update their own opinions. For em ∈ C, persistent group 
members insist on their primary opinions:

  (9)

After implementation of those additional assumptions, regarding the research of Kacprzyk 
and Fedrizzi [6], consensus is meant as a degree of agreement and is measured on several 
levels during every iteration of the process. 

The proposed idea is defined as an agreement of appreciable majority of individuals as 
regards an appreciable majority of alternatives. Consensus is here expressed by a linguistically 
quantified statements: “most of the individuals agree in their preferences to almost all of 
the options”, and the consensus degree (from [0, 1]) is calculated as the truth value of this 
statement. Essentially, the computation of validity can be done by using Zadeh’s classic 
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calculus of linguistically quantified prepositions [12]. To identify a fuzzy majority, fuzzy 
linguistic quantifiers (most, almost all etc.) has been performed. This issue can be also 
handled via Zadeh’s classic calculus of linguistically quantified statements. Regardless of the 
way of implementation or aggregation particular preferences as to the individual decisions 
and finally as to the one common group decision, the crucial aspect here is the concept which 
makes the consensus reaching process softer, more realistic and human-consistent. 

9. Conclusions

In this paper, we compared two group decision support systems: socio-psychological with 
the teacher who plays the role of the moderator who manages achieving agreement within 
the laboratory groups of individuals and computer-based system where some mathematical 
assumptions make the system more human consistent and realistic. In fact, the former helped 
us to understand better typical human behavior within a chosen group of students, while 
the latter allowed us to build more human consistent model of consensus reaching process. 
Basically, observations on the precisely selected groups shed light on distinctive behaviors 
which occurred in the small group of agents. In that, we recognized several relevant rules 
which led the group closer to consensus during decision making process and, simultaneously, 
we pointed out to the techniques which should be absolutely avoided because they increase 
conflicts among group members. 

Descriptive capacity of our research determined us to formulate conclusions and 
hypotheses concerning psychological and sociological contours of agent’s environment. The 
vast role of influence was observed, both in positive (deep influence on other student in the 
group, whose opinion concerning a particular aspect under discussion was very similar) and 
negative aspects (high self-esteem personality which caused and authoritative performance of 
opinions). Our observations revealed a significant role of ensuring very good communication 
among group members and the phenomenon of  “lost of motivation,” or contrastingly, fast 
winners who prefer a speedy tempo of the process to the quality of the final decision.

All of these assumptions inspired us to examine thoroughly the literature from the field 
of mathematical social sciences. Our research led us to a concept of social learning model 
proposed by Pan [11]. This approach is based on influence factor which also takes into account 
occurrence of persistent individuals within the group of agents. We adopted accordingly some 
partial framework of this model to our group decision support system, based on fuzzy logic 
and the term of soft consensus in the sense of the acceptable agreement of group members as 
to the final decision. 

In this paper there is a framework of a novel, combined approach to the consensus reaching 
process, which proves that socio-psychological ingredients should constitute an additional field 
of exploration especially for a researcher from a technical milieu. Its interdisciplinary capacity 
makes the computer-based support system more human-consistent and enhances specific 
knowledge of the analyzed process, what is desirable in novel group decision support systems. 

Dominika Falkiewicz’s contribution is partially supported by the Foundation for Polish Science under 
International PhD Projects in Intelligent Computing. Project financed from The European Union within 
the Innovative Economy Operational Programme 2007–2013 and European Regional Development 
Fund.



39

R e f e r e n c e s

[1] A Short Guide to Consensus Building, http://web.mit.edu/public/practice/cbh_ch1.
html, 1-23 (date of access: 06.05.2012).

[2] B u t l e r  C.T. & R o t h s t e i n  A., On Conflict and Consensus, A Handbook on Formal 
Consensus Decision Making, http://www.ic.org/pnp/ocac/, 1-33 (date of access: 
07.05.2012).

[3] C o r c o r a n  N., Consensus – How to and Why, https:/www.msu.edu/~corcora5/prg/
consensus.html?pagewanted=all, 1-5 (date of access: 07.05.2012).

[4] G a l a m  S., Sociophysics, A Physicists Modeling of Psycho-political Phenomena 
(Understanding Complex Systems), Springer, New York 2012.

[5] H a n s o n  S.O., Decision Theory: A Brief Introduction, Philosophy, vol. 23, Royal 
Institute of Technology, Stockholm, 1994, 1-94. 

[6] K a c p r z y k  J., F e d r i z z i  M., A ‘soft’ measure of consensus in the setting of partial 
(fuzzy) preferences, European Journal of Operational Research, vol. 34, Elsevier, 1988, 
315-325.

[7] K a c p r z y k  J., Z a d r o ż n y  S., Soft computing and Web intelligence for supporting 
consensus reaching, [in:] Soft Computing, vol. 14, No. 8, Springer, Heidelberg 2010, 
833-846.

[8] K a c p r z y k  J., Z a d r o ż n y  S., R a ś  Z., How to Support Consensus Reaching 
Using Action Rules: a Novel Approach, [in:] International Journal of Uncertainty, 
Fuzziness and Knowledge-Based Systems, World Scientific, vol. 18, No. 4, 2010,  
451-470.

[9] K a r a u  S.J., W i l l i a m s  K.D., The effects of group cohesiveness on social loafing 
and social compensation, Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, vol. 1(2), 
1997, 156-168.

[10] K e r r  N.L, T i n d a l e  R.S., Group Performance and Decision Making, Annual Review 
of Psychology, vol. 55, 2004, 623-655.

[11] P a n  Z., Trust, influence, and convergence of behavior in social networks, Mathematical 
Social Sciences, Elsevier, vol. 60, issue 1, 2010, 69-78.

[12] Z a d e h  L.A., A computational approach to fuzzy quantifiers in natural languages, 
Computers and Mathematics with Applications, vol. 9, No. 1, 1983, 149-184.





DOMINIKA FALKIEWICZ*,  SZYMON ŁUKASIK**

MODELOWANIE ROZMYTE Z ZASTOSOWANIEM 
ALGORYTMU OPTYMALIZACJI ROJEM CZĄSTEK

  * Mgr inż. Dominika Falkiewicz, Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych, Wydział Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej, Politechnika Krakowska oraz Studia Doktoranckie, Instytut Badań 
Systemowych, Polska Akademia Nauk.

** Dr inż. Szymon Łukasik, Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych, Wydział Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej, Politechnika Krakowska oraz Instytut Badań Systemowych, Polska 
Akademia Nauk.

FUZZY MODELING WITH THE PARTICLE SWARM 
OPTIMIZATION ALGORITHM

S t r e s z c z e n i e

Głównym celem niniejszego artykułu jest opracowanie algorytmu klasteryzacyjnego opartego o inspiro-
wany biologicznie algorytm optymalizacji rojem cząstek i dedykowanego dla zagadnienia modelowania 
rozmytego. W pracy omówiona została idea heurystycznego algorytmu rojowego, z uwzględnieniem wy-
branych jego modyfikacji. Zawarte zostały wyniki eksperymentalnej ewaluacji, zarówno wybranej techniki 
optymalizacji, jak i opracowanej z jej uwzględnieniem metody modelowania rozmytego, w odniesieniu do 
istniejącego już algorytmu k-średnich oraz realizacji procesu sterowania rozmytego.
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A b s t r a c t

The main goal of this paper is a description of clustering algorithm based on the particle swarm optimization 
algorithm, inspired on social behavior of animals and its application in fuzzy modeling. In the paper the 
idea of the heuristic swarm-based algorithm was presented, including a few modifications. Moreover, the 
results of the experimental evaluation were shown, both a selected optimization technique and its synthesis 
with a fuzzy modeling method referring to the k-means algorithm and the fuzzy control process.
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1. Wstęp

Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że ludzie są dzisiaj zasypywani ogromną ilo-
ścią danych z różnorakich dziedzin. Ich eksploracja, rozumiana również jako analiza danych, 
polega na umiejętnym połączeniu technik: statystycznych, sztucznej inteligencji i obliczeń 
wysokiej wydajności oraz pozwala na wydobycie z rozpatrywanego zbioru tych informacji, 
które można uznać za cenne i użyteczne, tj. ważnych relacji, wzorców i trendów. Jednym 
z narzędzi analizy danych jest klasteryzacja, określana również mianem analizy skupień, 
która ma na celu wykrycie wewnętrznej struktury zbioru danych i wygenerowanie współ-
zależności między jej elementami. Zadaniem procesu klasteryzacji jest więc podział zbioru 
danych na określoną liczbę podgrup, wewnątrz których elementy są w jak największym stop-
niu podobne, natomiast w zestawieniu z elementami z innych podzbiorów – jak najbardziej 
zróżnicowane [11].

Autorzy podejmują się próby rozwiązania omawianego problemu w aspekcie zagadnienia 
modelowania rozmytego i z użyciem algorytmu klasteryzacyjnego opartego na optymalizacji 
rojem cząstek [3, 6, 12, 15] (ang. Particie Swarm Optimization – PSO), która stanowi jedną 
z najnowocześniejszych heurystycznych metod optymalizacji [18]. 

Celem niniejszego artykułu jest omówienie idei algorytmu PSO uwzględniające jego wy-
brane modyfikacje oraz przedstawienie zaimplementowanego w środowisku MATLAB algo-
rytmu klasteryzacyjnego, który realizuje syntezę dwóch innowacyjnych technik: inteligencji 
rojowej i modelowania rozmytego, w jeden efektywny system. W artykule zawarto wyniki 
eksperymentalnej ewaluacji zarówno wybranej techniki optymalizacji, jak i opracowanej 
z jej uwzględnieniem metody modelowania, także w odniesieniu do istniejących procedur 
klasycznych (algorytm k-średnich) oraz wybranych danych testowych.

Istnieje wiele wyspecjalizowanych metod służących do efektywnego rozwiązywania zło-
żonych zadań optymalizacyjnych. Omawiany w niniejszym artykule problem klasteryzacji 
był już z powodzeniem rozwiązywany z użyciem takich algorytmów heurystycznych, jak: al-
gorytmy genetyczne, ewolucyjne, sztuczne sieci neuronowe czy algorytmy mrówkowe [3, 11]. 
PSO ma wiele podobieństw z wymienionymi metodami obliczeniowymi inspirowanymi sys-
temami biologicznymi, które coraz częściej określane są mianem „sztucznego życia” (ang. 
artificial life), jednak zawiera inny mechanizm przepływu informacji, przez co częstokroć 
jest w stanie osiągnąć lepsze rezultaty. Zastosowanie tej metody do modelowania rozmytego 
rozważono dotychczas w niewielkiej liczbie opracowań [19, 20], stąd też ambicją autorów 
jest stworzenie punktu wyjścia dla dalszych badań w tym zakresie.

2. Algorytm optymalizacji rojem cząstek

2.1. Podstawy funkcjonowania

Algorytm optymalizacji rojem cząstek jest innowacyjną metodą w przestrzeni inteligen-
cji obliczeniowej inspirowaną rojami organizmów żywych [3, 16]. PSO opiera się na autono-
micznych współpracujących ze sobą agentach. Każdy z tych agentów nazywany jest cząstką, 
która porusza się w przestrzeni poszukiwań w celu znalezienia optymalnej w sensie rozwa-
żanej funkcji celu pozycji. W problemie klasteryzacji algorytm ten może realizować podział 
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zbioru danych na możliwie spójne podzbiory, w których różnorodność obserwacji wewnątrz 
grup (ang. within-cluster variation – WCV) jest minimalizowana, a różnorodność względem 
obserwacji spoza grupy (ang. between-cluster variation – BCV) maksymalizowana.

Rozważmy d-wymiarową przestrzeń,  w której cząstka roju o indeksie i może być wy-
rażona przez d-wymiarowy wektor położenia xi = (xi1, xi2, ..., xid), co w ujęciu klasteryzacji 
stanowi reprezentację położenia środka klastra. Prędkość cząstki jest oznaczona przez wek-
tor vi = (vi1, vi2, ..., vid). Dodatkowo wyróżnia się najlepszą znalezioną przez cząstkę pozycję 
jako xi,best = (xi1, xi2, ..., xid) oraz najlepszą pozycję znalezioną przez wszystkie cząstki w roju: 
xg,best = (xg1, xg2, ..., xgd) [12]. 

Algorytm rozpoczyna swoje działanie od zainicjowania losowo położeń cząstek (poten-
cjalnych rozwiązań). W kolejnych krokach realizuje poszukiwanie optimum poprzez uaktu-
alnianie ich konfiguracji. Przedstawia to następujące równanie aktualizacji prędkości:

  (1)

gdzie:
 r1, r2 – liczby losowe z rozkładu jednostajnego w przedziale [0, 1], mające na celu 

zapewnienie różnorodności roju,
 c1, c2 – stałe współczynniki, określające wpływ poszczególnych składników ak-

tualizacji prędkości, adekwatnie nazwane parametrami: kognitywnym (c1)  
i socjalnym (c2).

Położenie i-tej cząstki jest uaktualniane z użyciem wcześniej zdefiniowanego wektora 
prędkości w następujący sposób:

  (2)

Jakość poszczególnego rozwiązania określana jest za pomocą funkcji ewaluacji oblicza-
nej w trakcie poszczególnych iteracji. W niniejszym artykule, z wielu dostępnych wskaźni-
ków jakości klasteryzacji, wybrano indeks Daviesa-Bouldina, który można zdefiniować jako 
funkcję określającą stosunek rozproszenia wewnątrz klastrów do rozproszenia pomiędzy 
różnymi klastrami [2].

Indeks DB przyjmuje wartości w przedziale [0, 1]. Ponieważ pożądane jest znalezienie 
klastrów o możliwie małym rozproszeniu wewnętrznym i leżących możliwie daleko od sie-
bie, to celem klasteryzacji powinno być minimalizowanie tego indeksu [16].

Istnieją liczne modyfikacje algorytmu PSO, które poprawiają jego zbieżność do globalne-
go optimum i dotyczą głównie alternatywnych metod obliczania nowego położenia i prędko-
ści cząstki. Autorzy zastosowali modyfikację pierwotnej wersji algorytmu, wprowadzając do 
równania uaktualniającego prędkość i-tej współczynnik inercji w, zgodnie z równaniem:
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gdzie wstart, wend oznaczają krańcowe ustalone wartości przedziału, w którym następuje linio-
wy spadek inercji, l = 1., ..., t.

Liniowa redukcja współczynnika w pozwala na balansowanie pomiędzy globalną (więk-
sza wartość współczynnika wstart) a lokalną (mniejsza wartość współczynnika wend) eksplora-
cją przeprowadzaną przez populację cząstek.

3. Modelowanie rozmyte

Klasyczna teoria mnogości nie zapewnia odpowiednich narzędzi do analizy złożonych 
systemów, w których cele oraz zależności wejścia-wyjścia są często nieprecyzyjnie określo-
ne, a co za tym idzie, trudne do ilościowego ujęcia. Stąd też nastąpił znaczny postęp w za-
kresie zastosowań metod opartych na logice rozmytej (ang. fuzzy logic). Jej techniki bazują 
bowiem na wnioskowaniu zbliżonym do rozumowania ludzkiego, w związku z czym mają 
szerokie spektrum praktycznych zastosowań, zwłaszcza w zakresie zagadnień modelowania 
i sterowania.

3.1. Klasteryzacja w modelowaniu rozmytym

Pierwotna idea tworzenia modeli rozmytych na bazie wiedzy eksperckiej, dotyczącej da-
nego systemu wykazała wiele niedoskonałości. Stąd też opracowano metody tworzenia sa-
mostrojących się modeli rozmytych, co realizowane jest wyłącznie na podstawie dostępnych 
danych pomiarowych. Strojenie modelu wiąże się tu z określeniem takich parametrów funk-
cji przynależności wejść i wyjść, aby zminimalizować błąd modelu względem modelowane-
go systemu (w sensie np. błędu średniokwadratowego), określany na podstawie dostępnych 
danych uczących. Jedną z metod optymalizacji parametrów modelu rozmytego stanowią me-
tody klasteryzacyjne. Wykorzystywany jest w nich fakt automatycznego wykrywania pew-
nych grup punktów pomiarowych i charakterystycznych wzorców zachowania się układu, 
które mogą być reprezentowane przez jedną regułę lub ich spójny zbiór [14].

Jedną z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych metod klasteryzacyjnych używa-
nych w modelowaniu rozmytym jest klasteryzacja subtraktywna [4] (ang. subtractive cluste-
ring). Z założenia metoda ta próbuje wybrać spośród n punktów pomiarowych k potencjal-
nych środków klastrów. W tym celu definiuje się następującą miarę gęstości Di dla każdego 
punktu xi:

  (5)

gdzie ra oznacza dodatnią stałą określająca zasięg sąsiedztwa dla pojedynczego elementu.

Pierwszym środkiem klastra (xk1
) zostaje ten punkt, dla którego (5) osiąga największą 

wartość – Dk1
. Następnie wielkość ta obliczana jest ponownie dla każdego punktu xi, i ≠ k1, 

zgodnie ze wzorem: 
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Stała ra wpływa tu na spadek wartości (6), tj. dla punktów znajdujących się najbliżej pierw-
szego środka xk1

miara gęstości Di znacząco się redukuje. Po zmianie wartości Di kolejnym 
środkiem klastra zostaje ten punkt, dla którego wielkość ta jest największa. Cały proces po-
wtarzany jest do momentu aż osiągnięta zostanie zadana liczba klastrów k [8].

Idea stosowania analizy skupień przy tworzeniu sterownika rozmytego opiera się na ob-
serwacji, że dane pomiarowe rozpatrywanego systemu grupują się zwykle w charaktery-
stycznych punktach w obszary, tzw. klastry. Dla każdego klastra można ustalić regułę deter-
minującą wyjście w zakresie tego właśnie obszaru. Innymi słowy, można połączyć środek 
każdego klastra regułą rozmytą z punktami, które przynależą do omawianego klastra.

Realizacja procesu modelowania rozmytego odbywa się więc na podstawie zbioru wejść 
u1, ..., unx

 i wyjść y1, ..., yny
 rozpatrywanego systemu. Aby go przeprowadzić z użyciem al-

gorytmu klasteryzacyjnego, należy wygenerować za pomocą opisanej powyżej klasteryzacji 
subtraktywnej  zbiór {x1, ..., xk} środków k-klastrów, gdzie:

  (7)

Reguły wnioskowania tworzone są według modelu Takagi-Sugeno. Ogólna postać reguły 
rozmytej przedstawia się następująco:

 rk: if x is Ak then y is gk(x) (8)

gdzie:
 x ∈ X – zmienna wejściowa,
 y ∈ Y – zmienna wyjściowa,
 Ak – zbiór rozmyty w obszarze rozważań X,
 gk(x) – liniowa funkcja zmiennej wejściowej x.

Uwzględniając fakt, iż ekstrakcja reguł odbywa się na podstawie danych pomiarowych 
rozpatrywanego systemu, każdy wektor uki

 wygenerowany w równaniu (7) tworzy i-tą regułę 
wnioskowania, która ma formę [14]:

 if u is μki
 then y = Au + B (9)

gdzie A, B są dodatkowymi parametrami.

Funkcja przynależności wejść dla i-tej reguły ma w tym przypadku postać:

  (10)

gdzie ra oznacza współczynnik generalizacji dla utworzonego zbioru reguł.
Zasadniczo, wartość funkcji przynależności określa stopień bliskości zmiennej wejściowej 
względem rozważanego środka klastra. 

Konkluzja utworzonej reguły nie zawiera zbioru rozmytego, ale funkcję, która przyjmuje 
postać funkcji liniowej zmiennych wejściowych. W rezultacie wektor wyjścia modelowane-
go systemu dany jest jako:
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  (11)

Więcej informacji na temat zastosowania procedury klasteryzacji subtraktywnej w modelo-
waniu rozmytym można znaleźć w pracy [5]. 

Autorzy niniejszego artykułu proponują, by zakładaną koncepcję zrealizować z użyciem 
algorytmu PSO, który ma służyć lokalizacji środków klastrów. Realizacja tego podejścia 
wraz z weryfikacją jego skuteczności zostanie omówiona w dalszej części artykułu.

3.2. Modelowanie rozmyte z wykorzystaniem algorytmu optymalizacji rojem cząstek

Rozwiązanie procesu klasteryzacji na podstawie algorytmu optymalizacji rojem cząstek 
(przy założeniu, że pojedynczym rozwiązaniem xi

t w iteracji t są współrzędne środków kla-
strów) uzyskano na podstawie procedury:

for każda cząstka
Zainicjuj cząstkę (położenie początkowe, prędkość)

end
do
    for każda cząstka 

Oblicz wartość indeksu DB
Jeżeli obecna wartość indeksu DB(xi

t) jest mniejsza niż znaleziona 
dotychczas DB(xt

i,best), wtedy ustaw xi
t jako xt

i,best
end

Wybierz cząstkę z całej populacji z najniższą wartością indeksu DB 
i przypisz jej xt

g,best for każda cząstka
        Oblicz prędkość każdej cząstki roju
        Uaktualnij położenie każdej cząstki roju

end
while kryterium zatrzymania nie zostało osiągnięte

Rys. 1. Procedura rozwiązania procesu klasteryzacji na podstawie algorytmu PSO

Fig. 1. Procedure for clusterization process solution based on PSO algorithm

Koszt rozwiązania jest określany każdorazowo przez wartość indeksu Daviesa-Bouldina. 
Proces poszukiwania optimum globalnego kończy się z chwilą, gdy algorytm wykona liczbę 
iteracji ustaloną a priori przez użytkownika.

Uzyskane w ten sposób środki klastrów posłużyły jako prototypy reguł układu modelo-
wania rozmytego w podobny sposób, jak opisany w rozdziale 3.1. Podczas badań przyjęto 
wartość współczynnika generalizacji określoną według wzoru ra = 1/liczba_klastrow. Wyni-
kało to z intencji automatycznego doboru jego wartości i zostało pozytywnie zweryfikowane 
w toku przeprowadzonych eksperymentów obliczeniowych.
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4. Wyniki badań eksperymentalnych

4.1. Wybór najbardziej efektywnego wariantu algorytmu PSO

Na wstępie przeprowadzono badania dotyczące skuteczności wybranych wariantów algo-
rytmu PSO w problemie klasteryzacji, zgodnie z przedstawioną w rozdziale 2.1. koncepcją.

Wnioskowanie o efektywności poszczególnych modyfikacji PSO przeprowadzono, ana-
lizując zbiór rozwiązań uzyskanych po 20 uruchomieniach zaimplementowanego algorytmu. 
Każdorazowo otrzymywano więc zbiór 20 cząstek wybranych z całego roju, które uzyskały 
najniższą wartość indeksu Daviesa-Bouldina.

Analizując wybrane miary pozwalające na opis wartości danego wskaźnika (minimum, 
maksimum, średnia arytmetyczna, mediana) oraz miary zmienności reprezentowane przez 
odchylenie standardowe, wskazano na wersję z liniową redukcją współczynnika inercji 
uwzględniającą: wstart = 0,9 oraz wend = 0,4 [12]. Przyjęto też ustalone przez Kennedy’ego 
i Eberharta [9] wartości parametru kognitywnego i socjalnego: c1, c2 = 2 oraz potwierdzono 
największą efektywność algorytmu dla 40 cząstek i 100 iteracji, przy przyjętej stałej liczbie 
ewaluacji funkcji celu równej 4000 [6]. 

Poniżej przedstawiono przebieg zmienności wskaźnika kosztu dla jednego z przykłado-
wych rozwiązań otrzymanych po 100 iteracjach, dla którego indeks DB stabilizował się na 
wartości 0,4532.

Rys. 2. Wykres zmian wartości indeksu DB w funkcji liczby iteracji t z wykorzystaniem modyfikacji 
z liniowym spadkiem współczynnika inercji

Fig. 2. Diagram of changing DB index values in the function of t iterations, with the use of 
modification with a linear decrease of inertia coefficient

Początkowe ustawienie większej wartości współczynnika w promuje wędrówkę cząstki 
po całej przestrzeni poszukiwań, natomiast stopniowa redukcja tego współczynnika pozwala 
na uzyskiwanie coraz doskonalszych rozwiązań. 
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Rysunki 3a i 3b przedstawiają wizualizację przykładowych najlepszych rozwiązań 
w toku działania algorytmu PSO. Danymi użytymi do przeprowadzenia opisanego ekspe-
rymentu były zbiory S-sets dedykowane dla weryfikacji algorytmów klasteryzacyjnych, 
pobrane ze strony internetowej [7]. Dane te są dwuwymiarowe i obejmują 5000 elemen-

Rys. 3. Porównanie rozkładu środków klastrów dla pierwszej iteracji (a) i rozwiązania po 100 
iteracjach (b) algorytmu PSO z liniową redukcją współczynnika inercji

Fig. 3. Comparison of the distribution of clusters’ centers for the first iteration (a) and after 100 
iterations (b) of the PSO algorithm with a linear reduction of inertia coefficient

a)

b)
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tów, z sugerowaną liczbą klastrów równą 15. Na rys. 3a i 3b zilustrowano zbiór S-sets 
w wariancie bardziej jednolitym pod względem przenikania się poszczególnych klastrów 
(klastry nie są od siebie odseparowane). Podział na klastry, z wyraźnym wyszczególnie-
niem ich środków przedstawiony w początkowym (rys. 3a) i finalnym (rys. 3b) stadium 
działania algorytmu stanowi dowód poprawności przedstawionej tu koncepcji.

4.2. Porównanie możliwości wybranego algorytmu rojowego 
z klasycznym algorytmem k-średnich w problemie klasteryzacji

Na wstępie warto zaznaczyć, że zarówno algorytm optymalizacji rojem cząstek, jak 
i algorytm k-średnich pozwalają spojrzeć na problem klasteryzacji bardziej z perspektywy 
rozlokowania środków poszczególnych klastrów niż dokonania właściwego podziału zbioru 
danych. 

Pierwszą różnicą, którą należy wskazać jest złożoność rozpatrywanych metod. W przy-
padku implementacji algorytmu PSO, należy uwzględnić dużą liczbę parametrów, m.in.: 
rozmiar roju, początkowy rozkład środków klastrów, początkowe prędkości cząstek, rodzaj 
topologii etc. Algorytm k-średnich także wymaga podania określonych parametrów pracy, 
jednak ich liczba jest zdecydowanie mniejsza [15]. 

Kolejną kwestią, którą należy podjąć rozpatrując działanie obu algorytmów, jest liczba 
iteracji niezbędna do osiągnięcia rozwiązania końcowego. I choć potwierdzono, że dzia-
łanie klasycznego algorytmu klasteryzacyjnego zależy od wyboru początkowego rozkładu 
środków klastrów, to jednak bez względu na dokonany wybór, algorytm k-średnich jest 
szybszy niż innowacyjna heurystyka rojowa. Istotna wydaje się zatem odpowiedź na pyta-
nie: czy szybkość algorytmu k-średnich idzie w parze ze stabilnością uzyskiwanych rozwią-
zań? Do badań weryfikacyjnych wykorzystano uzyskiwaną jako wynik działania algorytmu  
k-średnich sumę odległości obserwacji przynależących do danego klastra od jego środka. 
Po 20 uruchomieniach zaimplementowanego algorytmu połowa rozwiązań określała niemal 
identyczna wartość tej sumy. Wynik ten wskazuje na eksplorację bardzo wąskiego sąsiedztwa 
otaczającego początkowo wylosowane środki, co przekłada się na wysoce prawdopodobne 
utknięcie tej metody w minimum lokalnym.

Rozważania te wskazały na dodatkową zaletę alternatywnego rozwiązania w postaci 
PSO, przeprowadza ono mianowicie poszukiwanie globalnego optimum przy równoległym 
udziale wielu cząstek, z których każda posiada inne położenie początkowe. W rezultacie, 
daje to możliwość uzyskania różnorakich rozwiązań w tym samym czasie, a więc eksploracji 
większych obszarów przestrzeni poszukiwań.

Analizując uzyskane wyniki należy wziąć pod uwagę również fakt, że ani algorytm PSO, 
ani metoda k-średnich nie jest pozbawiona wad. I choć nie są one na tyle istotne, aby prze-
słonić skuteczność i dokładność wymienionych wyżej technik, to autorzy dostrzegają moż-
liwość zastosowania rozwiązania hybrydowego. Połączenie obu algorytmów przyczynia się 
do powstania zupełnie nowego podejścia do klasteryzacji, a cel, który można w ten sposób 
osiągnąć, to połączenie zalet obu technik oraz wyeliminowanie, a przynajmniej ograniczenie 
ich wad. Rozwiązanie to, choć dość innowacyjne, stało się już obiektem eksperymentów 
obliczeniowych. Wgląd do uzyskanych w ten sposób wyników [1] potwierdza tylko tezę, 
że hybryda obu algorytmów pozwala na uzyskanie lepszych rezultatów niż rozważanie obu 
rozwiązań z osobna.



50

4.3. Weryfikacja autorskiej procedury modelowania rozmytego 
układu nieliniowego

Głównym przedmiotem rozważań w toku badań eksperymentalnych było opracowa-
nie algorytmu klasteryzacyjnego, opartego na inspirowanym biologicznie algorytmie 
optymalizacji rojem cząstek dla zagadnienia modelowania rozmytego. Wstępna analiza 
koncepcji algorytmu PSO oraz szerokie badania bibliograficzne pozwoliły autorom na 
przypuszczenia, że wykorzystanie nowoczesnej metody heurystycznej zwiększy efek-
tywność procedury klasteryzacji – w szczególności w odniesieniu do zagadnienia mode-
lowania rozmytego.

Pierwszy eksperyment weryfikacyjny polegał na sprawdzeniu efektywności autorskiej 
procedury w odniesieniu do modelowania rozmytego układu nieliniowego. W tym celu po-
służono się danymi użytymi w pracy [10], pozyskanymi na podstawie analizy układu nieli-
niowego opisanego równaniem różnicowym drugiego rzędu:

  (12)

Zadaniem układu modelującego jest określenie wartości y(k) na podstawie wartości sy-
gnału sterującego u i wyjścia y dla poprzednich k kroków. Rozważany model zawiera trzy 
wejścia {u(k), y(k – 2), y(k – 1)} i jedno wyjście y(k). Dane uczące obejmują 500 elementów 
{u(k), y(k – 2), y(k – 1), y(k)}, z u(k) wylosowanym z rozkładu jednostajnego w przedzia-
le [–2, 2]. Dane testujące zostały wygenerowane dla dwóch zbiorów: u(k) = sin(2πk)/25  
(zbiór 1) oraz u(k) = 1,6cos(2πk/25) (zbiór 2). Wyniki dotyczą wartości błędu średniokwa-
dratowego (RMSE) dla danych uczących i testujących zarówno dla modelu rozmytego wy-
korzystującego klasteryzację subtraktywną, jak i modelu wykorzystującego klasteryzację 
opartą na algorytmie PSO.

T a b e l a  1

Porównanie wartości RMSE dla modelowania rozmytego układu nieliniowego 
przy użyciu dwóch różnych metod klasteryzacji

Metoda Klasteryzacja
subtraktywna

Klasteryzacja oparta 
na PSO

Liczba reguł 10 10

RMSE dla danych uczących 0,2032 0,2297

RMSE dla danych testujących (zbiór 1) 0,3344 0,3303

RMSE dla danych testujących (zbiór 2) 0,5529 0,2879

Parametry algorytmu realizującego klasteryzację subtraktywną oraz klasteryzację opartą 
na PSO zostały dobrane tak, aby oba modele rozmyte zawierały identyczną liczbę reguł. 
Choć w obu przypadkach rezultaty na poziomie danych uczących i danych testujących zbioru 
1 są porównywalne, to dla zbioru 2 wartość błędu średniokwadratowego modelu opartego na 
autorskiej metodzie jest niemal dwukrotnie mniejsza. 
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4.4. Synteza układu rozmytego z PSO dla problemu sterowania 
pracą dysku twardego

Główna część niniejszego artykułu obejmuje zagadnienie syntezy układu rozmytego 
z heurystycznym algorytmem rojowym dla problemu sterowania wybranym obiektem dyna-
micznym. Rozpatrzono przypadek sterowania pracą dysku twardego. Uwzględniono nastę-
pujący model serwomechanizmu w postaci równań stanu [17]:

  (13)

gdzie:
 u – napięcie na wejściu serwomechanizmu (podawane w woltach),
 y, v – odpowiednio: położenie (ścieżka) i prędkość głowicy dysku twardego.

Omawiany problem dokładnego pozycjonowania uwzględnia wyjście z(t) = y(t). 
Na wstępie rozważono standardowy 49-regułowy regulator PD zrealizowany z użyciem 

metod logiki rozmytej (PD FLC – ang. Proportional Derivative Fuzzy Logic Controller) [13]. 
Schemat blokowy zamkniętego układu regulacji z tym regulatorem przedstawiono na 

rys. 4.

Rys.4. Schemat blokowy zamkniętego układu regulacji z uwzględnieniem regulatora rozmytego

Fig. 4. Block diagram of close loop regulation system including fuzzy logic controller

Wartości sygnału wyjściowego regulatora określane są na bazie reguł rozmytych, zdefi-
niowanych poprzez uchyb wielkości regulowanej (e) i jego zmiany (∆e). Forma reguł przed-
stawia się następująco:

 if e is E and ∆e is ∆E then u is U   (14)

Regulator PD FLC został skonfigurowany tak, aby szybko odpowiadać na sygnał od-
niesienia, w tym przypadku skok jednostkowy. Uzyskano zbiór składający się z 201 trójek  
{e, ∆e, u}, które posłużyły jako dane wejściowe i wyjściowe do autorskiego algorytmu kla-
steryzacyjnego. W rezultacie stworzono nowy regulator opierający się na zasadach logiki 
rozmytej ze zredukowaną liczbą reguł. Wyboru regulatora rozpatrywanego w dalszej czę-
ści badań dokonano na podstawie analizy wielkości błędu średniokwadratowego dla danych 
uczących przy różnej liczbie reguł (tab. 2).
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T a b e l a  2

Porównanie wartości RMSE dla różnej liczby reguł algorytmu logiki rozmytej 
opartego na PSO 

Liczba reguł 20 25 30 35 40 45 49

RMSE 0,0127 0,0124 0,0127 0,1196 0,1189 0,1186 0,1188

W konsekwencji, w dalszych rozważaniach uwzględniono regulator oparty na 25 regułach. 
Ponadto rozpatrzono też układ zawierający klasyczny regulator PID przedstawiony w pracy 
[10, 13]. Parametry regulatora PID dobrane metodą Zieglera-Nicholsa wynoszą odpowiednio:

  (15)

Analiza wyników zawiera porównanie trzech układów, w których sterowanie odbywa-
ło się kolejno z użyciem każdego z wymienionych regulatorów. Aby dokładnie ocenić ich 
efektywność, uwzględniono: liczbę reguł regulatora, wielkość błędu średniokwadratowego 
(RMSE), czas ustalenia (Ts,2%), maksymalne przeregulowanie (OV) wyrażone w procentach 
(tab. 3) oraz uzyskaną przez nie odpowiedź układu na skok jednostkowy, co zbiorczo przed-
stawiono na rys. 5.

K T Tp i d= = =2 07 1 8 0 45, ; , ; ,

Rys. 5. Przebieg regulacji pracą dysku twardego z użyciem trzech rozpatrywanych regulatorów

Fig. 5. Hard driver servo motor control plot with the use of three analyzed controllers applications

Analizując tabelę 3 oraz rysunek 5 stwierdzono, że wybrane do porównania regulatory 
oparte na logice rozmytej działają efektywniej niż klasyczny PID. Wykazały one znacznie 
mniejszy błąd średniokwadratowy, jednak najistotniejszy okazał się fakt, iż ich czas ustalenia Ts  
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T a b e l a  3

Porównanie wyników uzyskanych dla klasycznego PID, PD FLC 
oraz FLC opartego na PSO 

Regulator Liczba reguł Wartość RMSE Ts,2% [s] OV [%]
Klasyczny PID – 0,2909 0,0096 56
PD FLC 49 0,1981 0,0020 52
FLC oparty na PSO 25 0,1647 0,0029 19

był prawie pięciokrotnie mniejszy. Biorąc pod uwagę wyłącznie regulatory zbudowane na zasa-
dach logiki rozmytej, stwierdzono, że regulator FLC oparty na algorytmie klasteryzacyjnym PSO 
miał równie mały błąd RMSE oraz czas osiągnięcia wartości zadanej, co zbudowany na tych 
samych zasadach regulator PD. Fundamentalną różnicą w działaniu obu regulatorów był jednak 
fakt, że ten pierwszy potrzebował dwukrotnie mniejszej liczby reguł do otrzymania podobnego 
rezultatu, osiągając przy tym znacznie mniejszą wartość przeregulowania. Stąd wniosek, iż kla-
steryzacja powoduje redukcję obszernego zbioru reguł regulatora rozmytego i uzyskanie takiego 
ich zestawu, który cechuje się większą efektywnością w badanych problemach sterowania.

5. Wnioski

W niniejszym artykule nie tylko opisano heurystyczny algorytm rojowy, ale pokazano rów-
nież, że jest on w stanie sprostać zadaniu analizy skupień zarówno na podstawie wygenero-
wanych danych numerycznych, jak też w praktycznym zagadnieniu modelowania rozmytego. 
Badania wykazały, że efektywność nowatorskiej procedury jest porównywalna, a często nawet 
lepsza niż zaprezentowane w pracy metody klasyczne. Stwierdzenie to zostało potwierdzone 
zarówno przy realizacji zadań modelowania, jak i zadań automatycznej regulacji.

Przeprowadzane badania potwierdziły też, że rozpatrywany algorytm heurystyczny nie 
jest rozwiązaniem idealnym i pomimo wielu zalet, ma też wiele wad, m.in. wspólny dla 
wszystkich metod heurystycznych brak gwarancji otrzymania najlepszego rozwiązania dane-
go problemu. Cechują go wszakże z drugiej strony: potencjał rozwiązywania trudnych pro-
blemów optymalizacyjnych, intuicyjna inspiracja mechanizmami biologicznymi oraz moż-
liwość adaptacji z klasycznymi metodami, które samodzielnie, choć skuteczne, nie nadążają 
za tempem rozwoju nowoczesnych technik obliczeniowych. 

Biorąc pod uwagę ciągłe zainteresowanie tematyką metod rojowych, a także szeroki za-
kres zastosowań algorytmu optymalizacji rojem cząstek, można potwierdzić, że technika 
ta stanowi perspektywiczny przedmiot dalszych badań naukowych w zakresie rozwiązania 
trudnych problemów optymalizacyjnych.

Badania Dominiki Falkiewicz współfinansowane są przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach 
PhD Projects in Intelligent Computing (projekt finansowany przez Unię Europejską w programach 
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PROCEDURE OF FEATURE EXTRACTION FROM FACE 
IMAGE FOR BIOMETRICAL SYSTEM

S t r e s z c z e n i e

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja kompletnej procedury ekstrakcji cech z rzeczywistego obrazu 
twarzy. Procedura składa się z wielu algorytmów przetwarzania obrazów, takich jak binaryzacja, erozja, 
filtracja, metody gradientowe oraz kaskadowego klasyfikatora Haara. Otrzymany wektor cech jest zastoso-
wany do zagadnienia identyfikacji biometrycznej ze szczególnym uwzględnieniem problemu uwierzytel-
niania. Stworzony system działa w trybie on-line, przetwarzając obraz otrzymany z kamery internetowej. 
Poprawność zaproponowanych algorytmów została sprawdzona za pomocą stworzonej bazy danych zawie-
rającej kilkadziesiąt osób. Testom zostały poddane zarówno obrazy otrzymane z kamery, jak również syn-
tetycznie stworzone zdjęcia zawierające różnego rodzaju przypadki uszkodzeń. Prezentowany tu algorytm 
został zbadany dla przypadków zmiennego oświetlenia, zakłóceń związanych z naturalną zmianą wyglądu, 
obrazem obróconym, jak również komputerowo zniekształconym.

Słowa kluczowe: biometryka, uwierzytelnianie, przetwarzanie i analiza obrazów, filtracja obrazu, metody 
gradientowe, klasyfikator Haara, klasyfikacja, sieci neuronowe

A b s t r a c t

The aim of this paper is to present a complete procedure for extracting features from the real face picture. The 
procedure consists of several image processing algorithms such as binarization, erosion, filtration, gradient 
method and Haar-like Features algorithm. The obtained feature vector used in biometric identification 
with particular emphasis on the problem of authentication. A system processing the image obtained from 
a webcam operates in an on-line regime. The correctness of the proposed algorithm was tested using the 
database created with dozens of people. The tests were done from the camera images as well as artificially 
created images with different damage cases. The algorithm was tested for cases of various types of lighting, 
disturbances associated with the natural change of face appearance, the image rotation and distorted image.

Keywords: biometrics, authentication, processing and image analysis, image filtering, gradient methods, 
Haar-like features, classification, neural network



56

1. Wstęp

Identyfikacja biometryczna jest nową i bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki 
i techniki. Polega ona na rozpoznawaniu osób na podstawie informacji biologicznych człowie-
ka, tzn. jego cech fizycznych (zewnętrznych, mierzonych w danej chwili) lub behawioralnych 
(nabytych, zmiennych w czasie). Jest to proces mający ogromne znaczenie dla szeroko poję-
tego bezpieczeństwa ludności oraz systemów, np. teleinformatycznych. Zadanie identyfikacji 
jest dla dorosłego, zdrowego człowieka czynnością naturalną i najczęściej bywa nieinwazyjne. 
Jednak to, co wydaje się z pozoru rzeczą łatwą, staje się dość złożonym problemem wyko-
rzystującym zaawansowane urządzenia techniczne. Procedura ta wymaga również zaprojek-
towania oraz zastosowania w praktyce wielu, nierzadko skomplikowanych algorytmów. Wraz 
z rozwojem nauki i techniki, nastąpił znaczny wzrost wydajności obliczeniowej komputerów, 
co powoduje możliwość badania coraz to bardziej skomplikowanych zagadnień na kompute-
rach zarówno osobistych (często połączonych w klastry obliczeniowe na całym świecie), jak 
również na dedykowanych serwerach o wysokiej wydajności numerycznej. W związku z tym, 
cały czas powstają nowe algorytmy, które dostępne są już nie tylko dla ludzi pracujących w in-
stytutach badawczych, lecz również w powszechnym zastosowaniu. 

Sytuacja polityczna na świecie w ostatnich latach, a w szczególności zamachy terrory-
styczne w Nowym Jorku, Madrycie, Londynie, Moskwie czy na wyspie Bali wzmogły zain-
teresowanie metodami identyfikacji biometrycznej oraz ulepszeniem dotychczas istniejących 
rozwiązań. Wielu ekspertów ds. bezpieczeństwa na świecie uważa, że wielu dramatycznym 
wydarzeniom można było zapobiec, gdyby zastosować udoskonalone metody identyfikacji 
biometrycznej osób. W następstwie tych oraz wielu innych wydarzeń zaczęto zwracać co-
raz większą uwagę na sprawy bezpieczeństwa poszczególnych obywateli. Oczywiste sta-
ło się znalezienie oraz zastosowanie jak najlepszych metod wspomagających pracę ludzi 
w miejscach szczególnie narażonych na ataki terrorystyczne. Tak więc naturalnym stał się 
intensywny rozwój, przede wszystkim systemów pracujących w rygorze on-line, czyli prze-
twarzających informacje w czasie rzeczywistym. 

W Polsce systemy te są obecnie wykorzystywane w niewielkim procencie, jednak można 
zauważyć ich zwiększone zastosowanie, np. bankomaty biometryczne czy paszporty biome-
tryczne. 

Zagadnienia identyfikacji biometrycznej są obecnie jednym z najbardziej rozwijających 
się działów informatyki w związku z czym w niedalekiej przyszłości należy spodziewać się 
dużego wzrostu jej praktycznych zastosowań w wielu dziedzinach codziennego życia. 

Celem niniejszej artykułu jest pokazanie systemu realizującego zadanie ekstrakcji wy-
branych parametrów morfologicznych człowieka dla potrzeb identyfikacji biometrycznej. 
Powyższe zadanie zostanie zrealizowane na przykładzie analizy twarzy człowieka na pod-
stawie zdjęcia otrzymanego z kamery internetowej. Fundamentalnymi składnikami omawia-
nego systemu są baza danych przechowująca dane zgromadzonych osób oraz moduł eks-
trakcji cech dla wybranej biometryki. Kluczowym zadaniem przy tworzeniu systemu jest 
opracowanie odpowiednich algorytmów zarówno ekstrakcji cech, jak i identyfikujących lub 
weryfikujących osoby, na podstawie ich charakterystycznych cech [17]. Proces tworzenia 
samego modułu rozpoznawania nie został szczegółowo opisany w niniejszym artykule, nie-
mniej jednak będzie on tematem osobnego artykułu naukowego, gdyż stanowi następny etap 
prac nad systemem biometrycznym. 
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Niniejszy artykuł został podzielony na sześć rozdziałów. Pierwszy z nich obejmuje wstęp 
do pracy, który wprowadza w tematykę identyfikacji biometrycznej, przedstawia główny 
jej cel, w drugim krótko scharakteryzowano systemy biometryczne. W rozdziale trzecim 
szczegółowo opisano zaprojektowany system ekstrakcji cech z obrazu twarzy ludzkiej wraz 
z objaśnieniem budowy kolejnych jego elementów oraz szczegółowo opisano użyte metody 
wyszukiwania kolejnych charakterystycznych cech badanej fizjonomii. W następnej części, 
krótko przedstawiono bazę danych biometrycznych będącą ważnym elementem łączącym 
moduł ekstrakcji cech z właściwym systemem identyfikacji. W kolejnym rozdziale zapre-
zentowano wyniki analizy numerycznej zastosowanych algorytmów z użyciem neuronowe-
go klasyfikatora [20]. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie oraz omówienie kierunków 
dalszych badań. 

2. Systemy biometryczne

System biometryczny w zależności od przyjętego algorytmu identyfikacji może realizo-
wać dwa dość odmienne rodzaje zadań. Pierwszym z nich jest proces autoryzacji, czyli po-
zwolenia na dostęp do określonego zasobu na podstawie pewnej przesłanki, czyli identyfika-
tora wskazującego wstępnie na personalia badanej osoby. Przykładem takiego postępowania 
jest użycie np. karty magnetycznej z zapisanymi danymi personalnymi, a następnie potwier-
dzenie – czyli właśnie autoryzacja – poprzez zbadanie np. odcisku papilarnego [14]. Zadanie 
to polega na potwierdzeniu – przez określoną biometrię – danych personalnych podanych 
wstępnie do systemu. Drugim znacznie trudniejszym rodzajem zadania stawianym przed sys-
temem biometrycznym jest proces uwierzytelniania, czyli rzetelnego ustalenia tożsamości 
badanej osoby na podstawie stworzonego wcześniej repozytorium rozważanych osób. Oba 
powyższe zadania stały się w dzisiejszych czasach niezbędne w wielu codziennych czyn-
nościach, takich jak choćby identyfikacja osób wsiadających do samolotu czy wykonywa-
nie pewnych operacji w banku itp. Weryfikacja tożsamości stała się nie lada wyzwaniem, 
w przypadku gdy konieczna staje się jej automatyzacja z małym prawdopodobieństwem błę-
du i dużą niezawodnością systemu.

Mając do czynienia z zadaniem uwierzytelniania, można wyróżnić kilka tradycyjnych 
jego środków. Pierwszym z nich jest operacja uwierzytelniania przeprowadzona na pew-
nego rodzaju mieniu, czyli pewnych przedmiotach fizycznych, takich jak klucz, paszport 
czy „inteligentne” karty. Z łatwością można zauważyć, że wadą powyższych środków jest 
duże narażenie na niepowołaną zmianę ich właściciela zarówno w przypadku trywialnego 
pożyczenia powyższych przedmiotów, jak i poza wiedzą właściciela. Kolejnym środkiem 
jest wiedza, która stanowi – w zamyśle – informację znaną tylko odpowiedniej osobie, np. 
hasło, kod PIN itp. W tym przypadku znowu może zajść niekontrolowane przekazywanie in-
formacji osobom nieuprawnionym do jej użytkowania. Powyższe może zaistnieć ponownie 
za wiedzą właściciela oraz bez niej, np. podglądnięcie wprowadzanego kodu. Innym dość 
negatywnym skutkiem stosowania tak prostego środka jest możliwość wymuszenia prze-
kazania chronionej wiedzy poprzez element szantażu. Ostatnim środkiem stosowanym do 
uwierzytelniania są właśnie biometryki zawierające cechy osób pozwalające je odróżnić. 
Odpowiednio dobry wybór cech wiąże się z nieomal bezwzględnym brakiem możliwości 
zbycia ich na rzecz osób trzecich.
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Identyfikacja biometryczna, inaczej biometria, polega na wykorzystaniu informacji bio-
logicznej (cech fizjologicznych lub behawioralnych) w celu identyfikacji osoby [23]. Bio-
metryki behawioralne opierają się na tym, jak dana czynność jest wykonywana, zmieniając 
się w czasie. Biometryki te ze względu na ich dużą niestacjonarność są podatne na zmiany. 
Biometryki fizjologiczne niosą informacje o cechach fizycznych, mierzonych w danej chwili. 
Są one na tyle bogate, że jedna próbka może wystarczyć do porównania kilku identyfika-
torów biometrycznych, co w przypadku biometryki behawioralnej jest rzeczą w zasadzie 
niemożliwą. U podstaw biometryki fizjologicznej leży fakt, że ciało ludzkie posiada pewne 
niezmienne własności, które różnią nas od innych osób.

Do biometryk behawioralnych zaliczyć można: analizę podpisu, analizę głosu, analizę 
chodu czy analizę ruchu ust [18]. Biometryki fizjologiczne zaś to m.in. rozpoznawanie od-
cisków palców, rozpoznawanie twarzy, tęczówki oka, analiza geometrii dłoni, analiza DNA 
czy zapachu.

Do uczynienia biometrii użyteczną należy wziąć pod uwagę pięć własności ją cechują-
cych [1]. Pierwszą z nich jest uniwersalność, tzn. każda osoba powinna posiadać daną cechę. 
Drugą własnością jest jednoznaczność, a zatem żadne dwie instancje nie powinny być takie 
same, jeżeli chodzi o rozważaną fizjonamię. Bardzo ważnym, kolejnym warunkiem, który 
powinna spełniać biometria jest jej trwałość, a zatem rozważana cecha nie powinna być 
zmienna w czasie. Czwartym czynnikiem pozwalającym uznać metodę za użyteczną jest jej 
ściągalność. Oznacza to, że dana fizjonomia czy też zachowanie powinno być możliwe do 
zmierzenia. Dodatkowo badana populacja użytkowników nie powinna mieć obiekcji przeciw 
pomiarowi danej biometryki (akceptowalność), co stanowi ostatnią własność, która czyni 
omawianą metodykę użyteczną. O jej efektywności decyduje połączenie tych elementów. 
Nie ma jednak metody, spełniającej te wszystkie własności, ani nawet takiej, która całkowi-
cie spełniałaby którąkolwiek z powyżej wymienionych.

Rozpoznawanie twarzy jest najbardziej naturalnym sposobem identyfikacji biometrycz-
nej, gdyż praktycznie każdy codziennie używa go jako środek do rozpoznawania innych 
ludzi. Biometryka ta jest z powodu swojej naturalności bardziej akceptowana niż inne. Od 
momentu wynalezienia fotografii zdjęcie twarzy stanowiło pewnego rodzaju gwarancję toż-
samości i jest umieszczane w dowodzie osobistym czy paszporcie. Ze względu na konwen-
cjonalność urządzeń oraz łatwość uchwycenia twarzy, powstało wiele profesjonalnych baz 
danych, takich jak policyjna, służb specjalnych a nawet archiwa telewizyjne [1]. Istnieją 
również repozytoria twarzy (np. The Color FERET Database) stworzone do celów badaw-
czych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości porównania stworzonego algorytmu 
z innymi [22]. 

Systemy rozpoznawania twarzy pracę swą rozpoczynają od wykrycia twarzy w roz-
patrywanym środowisku. Po zlokalizowaniu potencjalnej twarzy stosowane są metody 
należące do dwóch kategorii: geometria twarzy oraz jej wygląd [1]. Pierwsza metoda 
polega na modelowaniu ludzkiej twarzy z użyciem określonych punktów charaktery-
stycznych twarzy, takich jak: oczy, usta, nos itp. [4]. W tym przypadku dużą rolę od-
grywają zastosowane algorytmy rozpoznawania obrazów [19], natomiast identyfikacja 
twarzy jest wtedy kwestią porównania układów szczegółów, np. z użyciem algorytmów 
sieci neuronowych [24]. 

Drugi sposób rozpoznawania twarzy polega na zredukowaniu obrazu twarzy zbudowa-
nego z kilkuset pikseli do jedynie kilku liczb. Problem polega na tym, aby ująć cechy naj-
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bardziej istotne przy rozróżnieniu badanych obiektów, a pominięciu „szumu”. W tym celu 
obraz twarzy przedstawia się jako kombinację liniową obrazów bazowych, zwanych twarza-
mi własnymi [1] i tak każdy obraz jest porównywany z twarzami własnymi umieszczonymi 
w bazie. Jest to metoda podobna do metod stosowanych w kryminalistyce, jednak jest ona 
w początkowej fazie rozwoju.

Pomimo wyraźnego postępu w ostatnich latach w dziedzinie rozpoznawania twarzy 
biometryka ta nie jest wystarczająco dokładna, aby możliwe było identyfikowanie osób 
w dużej populacji, z czym radzą sobie inne biometryki. Ponadto określenie tożsamości na 
podstawie zdjęcia napotyka czasami na pewne trudności, np. w przypadku bliźniąt jed-
nojajowych. Ogólnie – wyzwania stojące przed sposobami rozpoznawania twarzy można 
podzielić na kategorie związane z odchyleniami, które należy uwzględnić [13]. Pierwszą 
z nich jest wygląd fizyczny, który obejmuje krótkotrwałe zmiany występujące podczas 
np. mrugania czy mówienia. Ponadto ważne są również zmiany spowodowane wiekiem, 
chorobą czy zmianą wizerunku (nałożenie makijażu, okularów, zapuszczenie wąsów czy 
brody itp.). Drugą kategorią odchyleń jest geometria pozyskania. Przeważnie twarz na 
obrazie jest w nieznanym miejscu i nieznanym położeniu. Jeżeli jest on zwrócona w stro-
nę obiektywu, to zmiany są niewielkie, jednak wykonywanie obrotów powoduje powsta-
nie różnic w wyglądzie. Kolejnym rodzajem odchylenia są warunki obrazowania, gdyż 
oświetlenie twarzy może mieć duży wpływ na jej wygląd na zdjęciu. Ponadto wewnętrzne 
cechy aparatu (redukcja szumu czy równowaga bieli) mogą wpłynąć niekorzystnie na wy-
nik rozpoznawania. Ostatnią klasą są zniekształcenia kompresji. Są to nieoczekiwane po-
gorszenia jakości obrazu spowodowane jego kompresją. Powszechnie stosowane metody 
kompresji (JPEG, MPEG) bazują na kompresji wycinków obrazu i nie są zoptymalizowane 
pod względem wyglądu twarzy ludzkiej. Może to znacząco wpłynąć na wydajność stoso-
wanych algorytmów [1, 21]. 

O żadnym obecnie występującym systemie rozpoznawania twarzy nie można powie-
dzieć, że radzi sobie ze wszystkimi wyżej wymienionymi problemami. Aby uniknąć tych 
problemów nakłada się pewne ograniczenia na warunki wykonywania zdjęć. Jednak jesz-
cze przez jakiś czas systemy rozpoznawania twarzy będą wymagały znaczącej ingerencji 
człowieka.

3. Procedura ekstrakcji cech twarzy

Poprawna ekstrakcja cech twarzy ma decydujący wpływ na prawidłowe działanie stwo-
rzonego systemu identyfikacji twarzy. Na jakość działania tego algorytmu ma wpływ wiele 
czynników, m.in. szybkość sprzętu, rozdzielczość analizowanych zdjęć, obecność na twarzy 
obiektów typu okulary lub innych elementów, takich jak choćby zarost osoby identyfikowa-
nej itp.

Proces ekstrakcji cech ma na celu wyznaczenie numerycznych składowych wektora 
przedstawiającego numeryczny opis wybranych cech twarzy. W przypadku zaproponowa-
nego w niniejszym artykule systemu, procedura ekstrakcji cech składa się z następujących 
etapów:
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A l g o r y t m  1

Procedura ekstrakcji cech z obrazu twarzy ludzkiej 

Procedura ekstrakcji cech 
1. Określenie położenia i lokalizacja twarzy na obrazie wejściowym. 
2. Określenie położenie oraz rozstaw środków źrenic. 
3. Poprawa orientacji twarzy na obrazie wejściowym. 
4. Określenie szerokości nosa. 
5. Określenie szerokości ust. 
6. Określenie szerokości twarzy. 
7. Wyznaczenie wartości numerycznej wektora cech. 

Na podstawie wyznaczonych parametrów budowany jest wektor cech opisujący twarz, 
który w trybie rejestracji zapisywany jest do bazy danych, natomiast w trybie identyfikacji 
stanowi wejście dla algorytmu klasyfikacji [9], który realizuje proces autentykacji osoby.

3.1. Detekcja i lokalizacja twarzy

Detekcja twarzy jest pierwszym etapem działania procesu ekstrakcji cech. Celem tego 
etapu jest „wydobycie” z kamery wejściowej obrazu zawierającego twarz, który zostanie 
poddany analizie w dalszej części procesu [6].

Do wyznaczenia obszaru twarzy wykorzystany został kaskadowy klasyfikator Haara 
[12], dostępny wraz z biblioteką do przetwarzania obrazów w pakiecie OpenCV [2, 10]. 
Klasyfikatory są w stanie, za pomocą analizy kształtu, zlokalizować obiekty, jakimi zostały 
wytrenowane. 

Działanie klasyfikatora oparte jest na metodzie Haar-like features [12], w której weryfi-
kacja obrazu podzielona jest na etapy. W każdym etapie użyty jest klasyfikator wykorzystu-
jący 4 różne techniki obliczające wagi (Discrete Adaboost, Real Adaboost, Gentle Adaboost 
i Logitbo-ost), zaś podstawowym klasyfikatorem jest drzewo decyzyjne z co najmniej 2 li-
śćmi. Na najniższym etapie decyzje podejmowane są w oparciu o tzw. cechy Haara (Haar-
-like features). Są to proste „maski”, które mierzą podstawowe cechy obrazu. Jest ich 14 i są 
podzielone na 3 grupy: rysy krawędzi, rysy linii oraz rysy środka ramki. Więcej szczegółów 
na ten temat można znaleźć w [12].

Obraz wejściowy jest przetwarzany (skanowany) klasyfikatorem w celu znalezienia 
pozycji szukanego obiektu, co więcej powyższa procedura została zaimplementowana 
z uwzględnieniem przypadku istnienia wykrywanych obiektów w różnych skalach. Dodat-
kowo zastosowana została tu technika przesuwnego okna, dzięki czemu żadna część obrazu 
nie jest pominięta.

Używany algorytm pozwala zlokalizować w obrazie pionowo ustawione twarze. Jest on 
stworzony tak, aby mógł wykryć twarz o różnych rozmiarach (w różnej odległości od ob-
serwatora), w efekcie działania procedury Haara mogą być również wykryte inne obiekty, 
niekoniecznie twarze.

Dlatego w celu zapobiegnięcia wykrycia przez klasyfikator obiektów o innym charakte-
rze, wprowadzono tu dodatkowe ograniczenia, tj. stosunek wysokości obrazu twarzy do wy-
sokości całego analizowanego obrazu jest większy niż 1/3, dodatkowo stosunek wysokości 
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do szerokości znalezionego obszaru jest mniejszy niż 3. Ostatnim przyjętym ograniczeniem 
jest założenie, że wybierany jest obraz o największej – z wyróżnionych w czasie analizy – 
powierzchni.

Podczas detekcji twarzy, która jest lekko pochylona bądź nierównomiernie oświetlona 
może wystąpić efekt przedstawiony poniżej na rys. 1, czyli zbyt duży obszar został rozpo-
znany jako twarz. Usterka ta może być przyczyną błędnej lokalizacji pozostałych elementów 
twarzy: oczu, nosa, czy ust.

Do wyznaczenia prawidłowych krawędzi twarzy zastosowano metodę projekcji werty-
kalnej. Na rys. 2 w miejscu krawędzi twarzy można zaobserwować znacznie większy gra-
dient niż na pozostałej części wykresu. 

Rys. 1. Wyznaczony obszar twarzy wychodzący 
poza jej granice

Fig. 1. The designated area of the face which 
goes beyond its borders

Rys. 2. Gradient pionowy dla obrazu twarzy

Fig. 2. Vertical gradient for the face image

W celu poprawy lokalizacji krawędzi obrazu twarzy zaproponowany został następujący 
algorytm:

A l g o r y t m  2

Procedura poprawy lokalizacji krawędzi obrazu twarzy 

Procedura poprawy lokalizacji krawędzi obrazu twarzy
1. Znalezienie maksymalnego gradientu pionowego dla obszaru od lewego brzegu obrazu twarzy 

do 30% szerokości obrazu. 
2. Znalezienie maksymalnego gradientu pionowego od 70% szerokości obrazu do prawego brzegu 

obrazu twarzy. 
3. Zmniejszenie obrazu twarzy o wartości wyliczone w powyższych punktach odpowiednio dla 

lewego i prawego brzegu. 
4. Zmniejszenie obraz twarzy (od góry i od dołu) o 50% z mniejszej z wartości wyznaczonych 

powyżej. 
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Tak zdefiniowany obraz twarzy (rys. 3) jest podstawą do znalezienia kolejnych charakte-
rystycznych jej elementów (tj. oczy, usta, nos) oraz reprezentujących je wartości liczbowych.

3.2. Detekcja położenia oczu 

Oczy stanowią jedne z najbardziej charakterystycznych elementów cechujących twarz 
ludzką [16]. Błędne wskazanie ich położenia skutkuje dalszym nieprawidłowym określe-
niem pozostałych cech opisujących części twarzy, w tym również błędne wskazanie kąta 
nachylenia twarzy w rozpatrywanej płaszczyźnie XY. Zatem znalezienie prawidłowego po-
łożenia oczu jest fundamentem poprawnego działania bloku ekstrakcji cech.

Poniżej zostanie zaproponowany schemat algorytmu detekcji położenia oczu:

A l g o r y t m  3

Procedura detekcji położenia oczu 

Procedura detekcji położenia oczu 
1. Wstępna lokalizacja obszaru oczu. 
2. Dla wyznaczonego w poprzednim punkcie obrazu, przeprowadzenie operacji odejmowania 

składowych R i B. 
3. Binaryzacja zdjęcia.
4. Algorytm otwarcia obrazu. 
5. Wyznaczenie obrazu oczu. 
6. Wygładzenie zdjęcia. 
7. Lokalizacja pozycji środków źrenic. 

Podstawowym zadaniem procedury wykrywania położenia oczu jest przybliżone okre-
ślenie ich lokalizacji na podstawie znajomości budowy ludzkiej twarzy. W tym celu z obrazu 
zawierającego twarz wydzielony zostanie obraz o wymiarach: szerokości takiej, jak szero-
kość zdjęcia twarzy, wysokości równej 40% obrazu, umiejscowionym w 20% wyznaczonego 
wcześniej zarysu twarzy od góry.

Rys. 3. Obraz po poprawie krawędzi

Fig. 3. The image with the improved edge
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Z tak powstałego obrazu tworzony jest obiekt graficzny będący różnicą składowej czer-
wonej i niebieskiej (rys. 5 – lewy), co można opisać następującą zależnością: 

  (1)

w której I(x, y)R–B oznacza wartość piksela w pozycji (x, y) obrazu będącego różnicą składo-
wych czerwonej I(x, y)R  i niebieskiej I(x, y)B. 

Następnie tak powstały obiekt jest poddany operacji binaryzacji z progiem dobieranym 
dynamicznie (rys. 5 – środkowy). W kolejnym etapie w celu usunięcia drobnych zakłóceń 
obraz jest poddawany operacji otwarcia (rys. 5 – prawy).

Rys. 4. Obszar zawierający oczy

Fig. 4. The area containing the eyes

Rys. 5. Obraz oka będący różnicą składowych R i B (L), po binaryzacji (Ś) oraz po otwarciu (P)

Fig. 5. Image of the eye contains the difference components of R and B (left) after binarization 
(middle) and after opening process (right)

Z tak otrzymanego obszaru zostają wydzielone najniżej leżące rozłączne podobszary, 
o szerokości i wysokości większej niż 3 piksele. Spowodowane jest to uniknięciem zinter-

I x y I x y I x yR B R B( , ) ( , ) ( , )− = −
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Rys. 6. Wyznaczone obszary oczu

Fig. 6. Designated areas of the eyes

pretowania jako przestrzeni oczu strefy, w której występują brwi. Za przybliżony środek 
oczu przyjmujemy środki wydzielonych podobszarów. Za przybliżoną strefę każdego oka 
przyjęte zostaje pole, którego szerokość stanowi 30% szerokości obrazu twarzy oraz wyso-
kość – 65% wyznaczonej szerokości obszaru oka (rys. 6).

Tak powstałe obszary oczu stanowią dość dobre przybliżenie położenia środka oczu, co 
pozwala na dalszą, bardziej precyzyjną analizę.

Bazując na dokładnie wyznaczonych obszarach oczu można przejść do dokładnego wy-
znaczania lokalizacji środka źrenic. W tym celu wszelkie operacje dokonywane są na wy-
dzielonym polu oczu, a w szczególności w kanale składowej czerwonej. W kolejnym etapie 
algorytmu, obszar każdego oka poddany zostaje operacji wygładzenia maską 5 × 5. W efek-
cie tego procesu powstaje poniższy obraz (rys. 7). 

Rys. 7. Składowa czerwona (R) obrazu oka

Fig. 7. The red fraction of the eye image

Na tak powstałe projekcje zostaje nałożonych 7 okien pionowych oraz 5 okien pozio-
mych (rys. 8), których szerokość stanowi 20% szerokości obrazu oka. Podobną proporcję 
przyjmuje się w stosunku do wysokości okna.

Poszczególne okna przesuwane są co 10% szerokości w kierunku środka twarzy oraz 
podobnie dla projekcji wertykalnej. Początkowe ustawienia okien wynoszą odpowiednio dla 
szerokości – 30% szerokości obrazu oka lewego, 70% szerokości oka prawego oraz dla wy-
sokości – 30% wysokości obrazu oczu.
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Rys. 8. Wyznaczanie okien pionowych (L) oraz poziomych (P)

Fig. 8. Determination of vertical windows (left) and horizontal (right)

W następnym etapie dla każdego okna obliczana jest funkcja będąca sumą jasności pikseli, 
odpowiednio poziomo i pionowo. Maksima tych funkcji wyznaczają położenie współrzędnej 
pionowej oraz poziomej środków źrenic. 

3.3. Korekcja orientacji twarzy w płaszczyźnie XY

Po wyznaczeniu współrzędnych środków źrenic można określić kąt nachylenia twarzy 
w płaszczyźnie XY. Korekcja ta ma sens jedynie dla kątów powyżej 7°, gdyż małe kąty na-
chylenia twarzy najczęściej nie wpływają negatywnie na jakość procesu rozpoznawania cech 
biometrycznych. Natomiast kąty powyżej 27° świadczą o bardzo dużym nachyleniu, a co za 
tym idzie o nieprzydatności obrazu w procedurze identyfikacji.

Kąt nachylenia twarzy względem osi X wylicza się z następującej zależności: 

  (2)

gdzie:
 φ – kąt nachylenia twarzy względem osi X,
 x oraz y – rozstaw oczu w poziomie oraz w pionie odpowiednio.

Jeżeli prawe oko jest położone wyżej od lewego kąt φ przyjmuje znak ujemny. W przy-
padku gdy wyliczony kąt jest większy niż 27° powstały obraz zostaje odrzucony jako poten-
cjalny nieprzydatny wzorzec twarzy, gdyż prawdopodobnie środki źrenic zostały błędnie zin-
terpretowane lub nieprawidłowo wyznaczone. Wpływ na to mogą mieć różne okoliczności, 
takie jak zła jakość oświetlenia, użycie okularów czy posiadanie włosów przesłaniających 
oczy. Zupełnie inny przypadek mogą stanowić błędnie zinterpretowane brwi lub inne ele-
menty twarzy potraktowane jako obszar oka. 

Po ustaleniu kąta nachylenia twarzy następuje obrót obrazu o ustaloną wartość (2) oraz 
wyznaczenie macierzy transformacji, która pozwoli obliczyć współrzędne oczu w nowym 
układzie współrzędnych. Podczas wykonywania obrotu obrazu w płaszczyźnie XY rozmiary 
obrazu zwiększają się (rys. 9), w związku z powyższym należy uwzględnić ten fakt i prze-
skalować tak otrzymany obraz. 

Kolejne etapy ekstrakcji cech będą opierały się na analizie obrazu obróconego o wcze-
śniej obliczony kąt φ. Zatem otrzymane wyniki należy przetransformować do układu współ-
rzędnych obrazu wejściowego.

± =ϕ a y
x

tan
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3.4. Wykrywanie parametrów ust 

Usta, podobnie jak oczy, są bardzo charakterystyczną cechą twarzy ludzkiej. Jednak 
w przeciwieństwie do oczu są trudniejsze do lokalizacji. Ich kształt często ulega zmianie  
(np. podczas mowy, śmiechu). Dodatkowo, w przypadku posiadania zarostu usta mogą stać 
się niewidoczne, a co za tym idzie niemożliwa staje się ich lokalizacja. Jednak, w większości 
przypadków ich kolor wyraźnie odcina się od pozostałej części twarzy. Staje się to szczegól-
nie zauważalne podczas, gdy są one otwarte. 

A l g o r y t m  4

Procedura wyznaczania parametrów ust 

Rys. 9. Wyznaczone środki źrenic twarzy pochylonej (L) oraz obraz obrócony (P)

Fig. 9. Designated means pupils for rotated face (left), face after rotation (right)

Procedura wyznaczania parametrów ust 
1. Wyznaczenie obrazu zawierającego przybliżone położenie ust. 
2. Wyznaczenie poziomej linii ust. 
3. Wyznaczenie obrazu ust. 
4. Zastosowanie operacji erozji. 
5. Wzmocnienie kontrastu. 
6. Zastosowanie operacji otwarcia oraz binaryzacji. 
7. Usunięcie skrajnych pikseli. 
8. Wyznaczenie położenia kącików ust.

Przyjmując oczywisty fakt, że usta są zawsze położone poniżej linii oczu, na podstawie 
wyznaczonego wcześniej obrazu twarzy określany jest obszar zawierający usta, w obrębie 
którego będzie poszukiwana pozioma linia ust. Jest to powierzchnia, której szerokość sta-
nowi 50% szerokości obrazu twarzy oraz wysokość wynosząca 17%, a górna jego krawędź 
położona zaś będzie na wysokości 75% obrazu twarzy.
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W celu wyznaczania poziomej linii ust wykorzystana jest metoda projekcji horyzontalnej 
wykorzystująca gradient poziomy. Maksimum tej funkcji określa położenie poziomej linii ust.

Mając wyznaczoną linię ust, w kolejnym kroku wyznaczany jest obszar rozciągający się 
wzdłuż niej o wymiarach: szerokość – 36% szerokości obrazu twarzy oraz wysokość – 12% 
wysokości obrazu twarzy.

W następnym etapie, wycinek ten jest poddany operacji erozji, po czym wzmacniany jest 
kontrast poprzez zastosowanie następującego przekształcenia:

  (3)

gdzie:
 Q(x, y) – wartość piksela obrazu po zmianie w punkcie (x, y), 
 I(x, y) – wartość piksela obrazu w skali szarości w punkcie (x, y), 
 max P – maksymalna wartość piksela w sąsiedztwie punktu (x, y), 
 min P – minimalna wartość piksela w sąsiedztwie punktu (x, y). 

Sąsiedztwo punktu o współrzędnych (x, y) określa prostokąt o wymiarach 5 × 7. W rezul-
tacie powstaje obraz (rys. 11), w którym obszar ust wyraźnie odcina się od pozostałej jego 
części. 

Rys. 10. Wyznaczony przybliżony obszar ust

Fig. 10. The estimated area of the mouth

Rys. 11. Obszar ust po operacji erozji oraz po wzmocnieniu kontrastu

Fig. 11. The mouth area after the erosion operation and the strengthening of contrast
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Tak powstały obraz zostaje poddany operacji binaryzacji, a następnie otwarcia oraz usu-
nięcia skrajnych pikseli, w wyniku czego powstaje obiekt graficzny zawierający tylko usta. 
Dla tak powstałego obrazu wyznaczane są współrzędne lewego i prawego brzegu wyznaczo-
nego obszaru, które są jednocześnie współrzędnymi kącików ust (rys. 12).

Następnie tak wyznaczone współrzędne należy przetransformować do układu 
współrzędnych obrazu wejściowego.

3.5. Detekcja obszaru nosa

Kolejnym, charakterystycznym elementem ludzkiej twarzy jest nos, którego pewne pa-
rametry, takie jak: jego szerokość, położenie centralnego punktu czy lokalizacja otworów 
nosowych mogą być bardzo cenne w systemie identyfikacji. W zaproponowanym algorytmie 
ekstrakcji cech nos jest reprezentowany za pomocą jego szerokości. Wybór ten jest wynikiem 
uniezależnienia procedury od położenia otworów nosowych, które nie zawsze są widoczne, 
a zatem ich lokalizacja mogłaby być w pewnych przypadkach w zasadzie niemożliwa. 

A l g o r y t m  5

Procedura lokalizacji obszaru nosa 

Rys. 12. Obszar ust po binaryzacji i otwarciu (L) oraz wyznaczone kąciki ust (P)

Fig. 12. The mouth area after binarization and opening process (left) and the designated corners 
of the mouth (right)

Procedura lokalizacji obszaru nosa 
1. Wyznaczenie obrazu zawierającego przybliżone położenie nosa. 
2. Wyznaczenie poziomej linii nosa. 
3. Wyznaczenie obrazu nosa. 
4. Wyrównanie histogramu. 
5. Zastosowanie operacji binaryzacji. 
6. Wyznaczenie krawędzi nosa. 

Na podstawie uprzednio wyznaczonego położenia środków źrenic oraz położenia ust, 
w łatwy sposób można wyznaczyć obraz zawierający nos (rys. 13). Jest to obszar o wymia-
rach: szerokość – 80% rozstawu oczu oraz wysokości będącej ok. 30% wysokości obrazu 
twarzy poniżej linii oczu.

Na podstawie tak wyznaczonego obszaru zostaje obliczona pozioma linia nozdrzy metodą 
projekcji horyzontalnej. Maksimum funkcji projekcji stanowi poziomą linię nosa. 

Po wyznaczeniu owej linii ustalany jest nowy obraz rozciągający się wzdłuż niej, którego 
szerokość wynosi 90% szerokości poprzednio wyznaczonego obszaru, natomiast wysokość 
– 10% wysokości badanego obrazu.
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Rys. 13. Wyznaczony obszar nosa

Fig. 13. The designated area of the nose

Następnie obraz ten poddawany jest filtracji obejmującej wyrównanie histogramu oraz 
binaryzację dla każdego punktu osobno. Nowo powstały obraz binarny obliczany jest według 
wzoru:

  (4)

gdzie:
 bin(x, y) – wartość piksela obrazu po binaryzacji w punkcie (x, y),
 I(x, y)  – wartość piksela obrazu w skali szarości w badanym punkcie,
 prog(x, y) – wartość progu binaryzacji w danym punkcie. 

Próg ten dla każdego punktu obliczany jest oddzielnie, a jego wartość zależny od warto-
ści sumy pikseli obrazu w skali szarości na danym obszarze (w rozważanym przypadku 7×7) 
o środku w punkcie (x, y). Wylicza się go według następującej formuły:

  (5)

  (6)

gdzie:
 b – współczynnik binaryzacji dobrany doświadczalnie, 
 wys, szer – wysokość i szerokość obszaru o środku w punkcie (x, y), 
 sr(x, y) – średnia wartość w skali szarości na obszarze o środku w punkcie (x, y).
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Obraz powstały w wyniku binaryzacji punktowej został przedstawiony na rys. 14.
Na tak powstałym obrazie wyraźnie widoczne są krawędzie nosa, określone przez 

maksima funkcji będącej sumą wartości pikseli obrazu binarnego wzdłuż poziomej osi. 
Dzięki temu zostaje obliczona szerokość nosa, która będzie stanowić składową wektora cech.

Rys. 14. Obszar nosa po binaryzacji punktowej

Fig. 14. The nose area after point binarization

Rys. 15. Wyznaczone kąciki nosa

Fig. 15. Designated corners of the nose

3.6. Wyznaczanie parametrów konturów twarzy 

Po wyznaczeniu parametrów opisujących wybrane cechy oczu, ust i nosa, w kolejnym 
etapie procedury należy wyznaczyć kontury twarzy. W zaproponowanym systemie będzie to 
szerokość twarzy na wysokości linii nozdrzy (rys. 16). Zatem zdefiniowany zostaje obszar 

Rys. 16. Wyznaczony obszar zawierający krawędzie twarzy

Fig. 16. The designated area containing the edges of the face
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Rys. 17. Obszar po binaryzacji punktowej

Fig. 17. The area after the point binarization operation

rozciągający się symetrycznie wzdłuż linii nozdrzy zawierający nos, ograniczony krawędzia-
mi obrazu wejściowego (zgodnie z opisem w poprzedniej części).

Następnie obraz ten poddany jest operacji binaryzacji punktowej (podobnie jak w przy-
padku wyznaczenia krawędzi nosa) w wyniku czego powstaje nowy obraz (rys. 17), na pod-
stawie którego wyznaczone zostaną kontury twarzy.

Na rysunku 17 można zauważyć krawędzie twarzy, określone przez maksima funkcji 
będącej sumą wartości pikseli obrazu binarnego wzdłuż poziomej osi. Punkty te oznaczają 
odpowiednio lewą i prawą krawędź twarzy na wysokości nosa.

3.7. Wektor cech

Mając wyznaczone charakterystyczne punkty twarzy, budowany jest wektor cech nume-
rycznych opisujący twarz będącą przedmiotem rozważań. Do jego konstrukcji wykorzystane 
zostaną następujące cechy:
– odległość między środkami oczu – x1,
– szerokość nosa – x2,
– szerokość ust – x3,
– szerokość twarzy – x4,
– odległość między linią oczu i linią nosa – x5,
– odległość między linią oczu i linią ust – x6.

Rys. 18. Rezultat działania stworzonej procedury ekstrakcji cech

Fig. 18. The result of created feature extraction procedure
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Na rysunku 18 przedstawiono rezultat działania procedury ekstrakcji cech z zaznaczony-
mi punktami oraz odległościami charakterystycznymi.

Ostatecznie wektor cech przyjmuje następującą postać:

  (7)

a poszczególne jego składowe wyznaczane są jako:

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

Powyższe składowe wektora cech są wyrażone w odniesieniu do parametru związa-
nego z rozstawem oczu. Ma to związek z dość dobrym pomiarem tej cechy, a zatem ska-
la niedokładności algorytmów przetwarzania obrazu (np. rotacja) zostaje w ten sposób 
uwzględniona. Wektor cech może również zawierać wiele innych współrzędnych uwzględ-
niających np. brodę, wysokość głowy czy długość nosa itp. Niestety w tych przypadkach, 
podczas prób numerycznych, system zawierał informacje o wysokim stopniu niedokład-
ności, a zatem mało przydatnych w kontekście omawianej metodyki. Dla wielkości niedo-
kładnych np. przedziałowych można użyć odpowiedni dla tego typu struktur danych algo-
rytm klasyfikacji [8]. Dodatkowym negatywnym aspektem jest powiększający się wymiar 
rozpatrywanego wektora cech, co znacznie zmniejsza szybkość obliczeń numerycznych 
i w konsekwencji oddala całą procedurę od możliwości wykonania jej w trybie on-line. 
Zagadnienie zwiększenia wymiarowości problemu również wiąże się z zwiększonym za-
potrzebowaniem na dane uczące, a w szczególności może prowadzić do tak zwanej klątwy 
wielowymiarowości. 
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4. Baza wzorców biometrycznych 

Ważnym elementem budowy każdego systemu biometrycznego jest jego baza danych, 
która dobrze zaprojektowana pozwala zwiększyć skuteczność jego działania. Na wzrost 
efektywności działania systemów ogromny wpływ ma ilość klas – odpowiadająca liczba 
osób – występujących w bazie danych oraz liczba zgromadzonych wzorców w obrębie każ-
dej z rozpatrywanych klasy. Systemy biometryczne, które w ramach jednej klasy zawierają 
wiele wzorców cechuje znacznie większa skuteczność. Ową skuteczność można również 
zwiększyć, jeśli reprezentujące przedstawiony obiekt wzorce zostały zgromadzone w róż-
nych warunkach (np. oświetleniowych).

W zaprojektowanym systemie wzorce przedstawione są jako obrazy kolorowe, różniące 
się datą wykonania zdjęcia (rozpiętość ok. 1 roku), rozmiarem, kątem nachylenia twarzy za-
równo w poziomie, jak w pionie oraz warunkami oświetleniowymi panującymi podczas ich 
wykonywania. Dzięki „urozmaiceniu” wzorców system może działać ze znacznie większą 
efektywnością. W proponowanym systemie, w ramach pojedynczej klasy, występują dane 
opisujące twarz, nazwane tu wektorami cech, o wymiarze N = 6. Są one wynikiem detekcji 
charakterystycznych punktów fizjonomii twarzy opisanych w poprzednim rozdziale. 

Rys. 19. Biometryczna baza wzorców

Fig. 19. Biometrical base of patterns

Na rysunku 19 została przedstawiona struktura bazy danych zaprojektowanego systemu 
identyfikacji biometrycznej, w którym wj

i stanowi j-ty wzorzec i-tej klasy.

5. Weryfikacja numeryczna procedury ekstrakcji cech

Głównym czynnikiem wpływającym na poprawne działania zaproponowanego tu syste-
mu jest ekstrakcja cech obarczona możliwe jak najmniejszym błędem. Doświadczenia nu-
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meryczne zostały przeprowadzone na twarzach otrzymanych z zewnętrznej kamery interne-
towej oraz z obrazów dostępnych w istniejących repozytoriach danych [22].

Poniżej w tabeli 1 zaprezentowane zostaną wyniki testów działania stworzonego systemu 
w zależności od warunków zewnętrznych panujących podczas weryfikacji procedury. Wy-
konane symulacje przeprowadzono dla neuronowego algorytmu identyfikacji [11] – krótko 
opisanego w dalszej części niniejszego artykułu. Testy zostały wykonane z użyciem bazy 
danych liczącej 20 osób.

T a b e l a  1

Wyniki testów dla różnych warunków zewnętrznych 

Warunki zewnętrzne
Jakość identyfikacji z użyciem algorytmu 
klasyfikacji opartego na SSN propagacji 

wstecznej
Naturalne oświetlenie 80%
Sztuczne oświetlenie 79%
Słabe oświetlenie 67%
Mocne oświetlenie 60%

W kolejnej części zaprezentowane zostaną rezultaty działania stworzonego systemu 
w zależności od orientacji twarzy na obrazie wejściowym. Ten rodzaj testów przeprowadzo-
no głównie na obrazach twarzy uzyskiwanych z kamery przy oświetleniu naturalnym, co jest 
spowodowane łatwością pozyskania obrazów poddawanych analizie. Weryfikację numerycz-
ną przeprowadzono z użyciem wszystkich opisanych wcześniej algorytmów graficznych, 
przy bazie danych liczącej 20 osób oraz dla kątów odchylenia twarzy nie przekraczających 
±15°, ponieważ powyżej tej wartości pojawiały się problemy z poprawną detekcją parame-
trów twarzy na obrazie wejściowym.

T a b e l a  2

Wyniki testów dla różnych orientacji twarzy 

Kąt odchylenia twarzy
Jakość identyfikacji przy użyciu
alg. klasyfikacji opartego o SSN

propagacji wstecznej

±5° w pionie 78%
±10° w pionie 76%
±15° w pionie 62%
±5° w poziomie 78%
±10° w poziomie 69%
±15° w poziomie 57%

Dodatkowo przeprowadzono odrębne badania zaproponowanego systemu w zależności 
od stopnia uszkodzenia obrazu wejściowego. Ten rodzaj testów przeprowadzono głównie na 
obrazach twarzy uzyskanych z istniejących repozytoriów twarzy. Powyższe jest związane 
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z łatwością komputerowego, a zatem syntetycznego, zniekształcenia takiego obrazu. We-
ryfikację działania zaproponowanej tu procedury dokonano w zależności od dodatkowych 
elementów zakłócających obraz wejściowy twarzy, takich jak okulary czy zarost. W wymie-
nionych przypadkach algorytm często radził sobie z postawionym zadaniem, jednak przy kil-
ku zakłóceniach obrazu szczególnie takich, jak duże zaczerniane lub zmatowienie algorytm 
stawał się bezradny. 

W trakcie prac związanych z weryfikacją numeryczną przeprowadzono również wiele 
symulacji dla przykładów obejmujących zarówno różne warunki oświetlenia, jak i różną 
orientację twarzy. Uzyskane rezultaty w zależności od przyjętych parametrów nie zawsze 
dawały satysfakcjonujący rezultat. W związku z powyższym należy przyjąć, że opisany w ni-
niejszej pracy algorytm, należy stosować wyłącznie w dobrym oświetleniu naturalnym lub 
sztucznym dla obrazów twarzy zbliżonych do typu en face.

Z uzyskanych wyników zauważyć można, iż sieć nauczona algorytmem wstecznej pro-
pagacji błędu (wraz z różnymi jego wariantami), charakteryzuje się dobrą skutecznością roz-
poznania osób. Najlepsze efekty otrzymane zostały w przypadku topologii 2 warstw ukry-
tych oraz sumie liczby neuronów w tych warstwach zbliżonych lub równych do liczby osób 
w bazie danych, w stosunku 3:2 odpowiednio w każdej z rozpatrywanych warstw. Również 
bardzo korzystne wyniki działania aplikacji otrzymano dla początkowego współczynnika 
szybkości uczenia równego 0,5. Wadą tego algorytmu trenowania sieci jest dość duży czas 
potrzebny na naukę sieci, który w porównaniu z innymi algorytmami (takimi jak klasyfikato-
ry Bayesa [9], k-NN [5] czy PNN [15]) jest większy. Szczególnie ma to znaczenie przy dużej 
liczbie osób znajdujących się w biometrycznej bazie danych.

Biorąc pod uwagę wpływ warunków oświetleniowych na jakość rozpoznawania osób, na-
leży uwzględnić wpływ tych czynników na poprawną ekstrakcję cech, gdyż nie mają one już 
bezpośrednio wpływu na sam proces klasyfikacji dedykowany rozpoznawaniu osób. Główną 
tego przyczyną jest fakt, że sieć neuronowa czy inny klasyfikator użyty do tego zadania bazuje 
tylko na pobranym wcześniej wektorze cech, a nie jest w stanie ocenić warunków zewnętrz-
nych panujących podczas procesu identyfikacji biometrycznej. Podobnie jest w przypadku 
zaistnienia elementów zakłócających obraz czy podczas jego uszkodzenia. Jeżeli poprawnie 
została przeprowadzona ekstrakcja cech, na prawidłowe rozpoznanie osoby nie ma wpływu 
żaden zewnętrzny czynnik tylko użyty algorytm rozpoznania rozważanej biometrii. 

Przy wystąpieniu naturalnego bądź sztucznego oświetlenia rezultaty identyfikacji są po-
dobne. Gorzej wygląda sytuacja, gdy obserwowane jest sztuczne wzmocnienie lub osłabienie 
oświetlenia. Zwiększenie jasności obrazu powoduje zanikanie widoczności konturów oraz 
rysów twarzy, natomiast zmniejszenie jasności – zmniejszenie widoczności rysów twarzy, 
takich jak linia nosa czy linia oczu, co uniemożliwia w tych przypadkach poprawną eks-
trakcję cech, a w konsekwencji satysfakcjonującą jakość identyfikacji. Jednak pomimo tych 
problemów, stworzony system radzi sobie również w takich warunkach z akceptowalną ja-
kością klasyfikacji. Trudno wyobrazić sobie algorytm rozpoznawania twarzy działający ze 
znikomym błędem w całkowitej ciemności lub przy bardzo mocnym oświetleniu, gdyż wy-
magany jest tutaj sprzęt wysokiej klasy, wykorzystujący rejestrację fal o innej częstotliwości 
niż światło widzialne. 

Zmiana orientacji twarzy o około 5–10 stopni w pionie i w poziomie nie ma nieomal żad-
nego wpływu na poprawne działania systemu. Jeżeli twarz zostanie obrócona ponad 10 stop-
ni w poziomie pojawia się problem zasłonięcia krawędzi twarzy, co uniemożliwia poprawne 
stworzenie wektora cech, ponieważ nie występuje jedna z wielkości ją charakteryzujących. 
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Zmiana orientacji twarzy w pionie powyżej 10 stopni nie ma wielkiego wpływu na jakość 
rozpoznawania. Problem pojawia się, gdy twarz na obrazie wejściowym zostanie skierowa-
na ponad 15 stopni w dół. Następuje wtedy zasłonięcie oczu, co całkowicie uniemożliwia 
poprawną ekstrakcję cech. Ustalenie położenia oczu jest sprawą kluczową dla procesu iden-
tyfikacji. Jeżeli twarz obrazu wejściowego zostanie obrócona o ponad 25–30 stopni w każdą 
stronę, poprawna identyfikacja staje się wręcz niemożliwa ze względu na brak możliwości 
wyznaczenia co najmniej kilku z niezbędnych elementów składowych wektora cech. 

Podczas numerycznej weryfikacji zostało stwierdzone, że elementy zakłócające obraz, 
takie jak okulary, zarost nie mają wpływu na jakość rozpoznawania. Problem pojawia się 
w przypadku wystąpienia zarostu zasłaniającego całkowicie usta czy okularów, które całko-
wicie zasłaniają oczy, np. przeciwsłonecznych. W owych przypadkach rozpoznanie osoby 
staje się również niemożliwe.

Podczas analizy zaburzonego obrazu wejściowego, jeżeli uszkodzone nie zostały rysy 
twarzy w newralgicznych jej punktach, proces identyfikacji przebiega jakby takiego manka-
mentu nie było. Problem pojawia się podczas takiej deformacji obrazu, która zakryje, bądź 
wyeliminuje widoczność którejś z charakterystycznych cech twarzy, podobnie jak ma to 
miejsce przy elementach zakłócających (tj. okulary, zarost). 

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na prawidłowe rozpoznawanie osób jest 
liczba zdjęć za pomocą, których reprezentowana jest dana osoba. Najlepsze wyniki, co jest 
oczywiste, uzyskuje się dla równej liczby zdjęć dla każdej rozpatrywanych w bazie klas. 
W przypadku dużej różnicy liczności zdjęć mogą wystąpić duże błędy procesu identyfika-
cji, szczególnie gdy klasyfikator nie uwzględnia tego faktu. Podczas użycia procedur korzy-
stających z metodologii sztucznych sieci neuronowych należy zwrócić uwagę na rozsądną 
liczbę wzorców, gdyż znaczna ich liczność powoduje spore wydłużenie procesu uczenia, nie 
zawsze idące w parze ze zwiększeniem dokładności systemu identyfikacji biometrycznej. 

6. Podsumowanie 

Komputerowe rozpoznawanie osób na podstawie obrazu ich twarzy pomimo coraz szyb-
szego rozwoju techniki nie zawsze osiąga zadowalającą efektywność. Głównie za pomocą 
obrazu twarzy rozpoznajemy codziennie otaczające nas osoby. Zrealizowanie automatycz-
nego systemu identyfikacji biometrycznej, rozpoznającego ludzi na podstawie tego typu re-
prezentacji jest zadaniem relatywnie bardzo trudnym. Główną zaletą takiego systemu jest 
możliwość zastosowania go bez ingerencji ze strony użytkownika, choć ciągle wymagane 
jest zatrzymanie się przed obiektywem kamery, aby w pełni móc zbadać jej charakterystycz-
ne cechy. 

W niniejszym artykule opisano proces syntezy takiego systemu. Praca rozpoczyna się od 
wprowadzenia do zagadnienia identyfikacji biometrycznej, gdzie przedstawione i opisane zo-
stały podstawowe elementy procedury rozpoznawania, omówione zostały kolejne etapy auto-
matycznej identyfikacji oraz podstawowe zagadnienia komputerowego przetwarzania obrazu. 
Algorytmy ekstrakcji cech i identyfikacji biometrycznej wybierano, przyjmując za kryterium 
jakość i efektywność ich działania oraz łatwość komputerowej implementacji – szczególnie 
w reżimie trybu pracy on-line. Zostały one szczegółowo przedstawione w niniejszym artyku-
le, a otrzymane wyniki potwierdziły skuteczność ich zastosowania. Stworzony system został 
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oparty na rejestracji obrazu pochodzącego zarówno z plików graficznych, jak i z zewnętrz-
nej kamery internetowej. Dokładność wyznaczenia poszczególnych charakterystycznych cech 
twarzy nie jest ograniczona rozdzielczością kamery [3] czy analizowanych zdjęć, ponieważ 
obrazy wejściowe poddawane są transformacji do rozdzielczości 640 × 480. Zaletą zapropono-
wanego tu systemu w postaci aplikacji komputerowej jest jej w pełni automatyczne działanie. 
Procedura sama dobiera wszelkie parametry niezbędne do prawidłowego działania systemu, 
nie wymagając przy tym od użytkownika specjalistycznej wiedzy. Wspomniane tu parametry 
zostały ustalone przez autora pracy, w trakcie badań empirycznych odbywających się podczas 
implementacji poszczególnych algorytmów przetwarzania obrazu.

Do poprawnego wyznaczenia wektora cech reprezentującego daną osobę niezbędna jest 
prawidłowo wyznaczona pozycja twarzy. Dzięki zastosowaniu klasyfikatora kaskadowego 
możliwe jest określenie pozycji twarzy na obrazie wejściowym w każdych warunkach, a błę-
dy pojawiające się na tym etapie najczęściej mają związek z całkowicie niewidoczną twa-
rzą bądź występowaniem na obrazie wejściowym elementów bardzo podobnych do ludzkiej 
twarzy, pojawieniem się na nim kilku osób jednocześnie czy przede wszystkim z błędnym 
określeniem ramki twarzy po przez jej owal, co spowodowane jest odstępstwem od standar-
dowych proporcji twarzy. Do wyznaczenia pozycji oczu, ust oraz nosa zastosowano metodę 
projekcji horyzontalnej obrazu gradientowego twarzy oraz wykorzystano – niewymagające 
dużego nakładu obliczeniowego – algorytmy przetwarzania obrazów [19]. Analizując wiedzę 
na temat tego, co dany obraz powinien zawierać i gdzie powinien się znajdować kluczowy 
jego element, bardzo łatwo uzyskać z niego niezbędną ilość potrzebnych informacji, przez 
co otrzymane wyniki wykrywania cech twarzy są w dużej mierze zadowalające. W celu wy-
znaczenia szerokości twarzy korzystano z operacji binaryzacji punktowej obrazu powstałego 
na podstawie wyznaczonych wcześniej punktów twarzy. Występujące na tym etapie błędy 
związane są przede wszystkim z jakością pozyskiwanych z kamery obrazów, warunków 
oświetleniowych lub dodatkowych elementów zakłócających obraz twarzy (okulary, broda). 
Pomimo to wyniki przeprowadzonych testów obejmujących występowanie wszelkiego ro-
dzaju zakłóceń potwierdziły efektywność działania wykorzystanych algorytmów.

Przedstawione w niniejszym atrykule problemy, z jakimi należy się zmierzyć podczas 
procesu analizy ludzkiej twarzy, dowodzą, że bardzo trudno jest stworzyć system bezbłędnie 
działający. Już od pewnego czasu temat ten jest przedmiotem badań instytucji zajmujących 
się sprawami bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, gdyż twarz jest newralgicznym ele-
mentem identyfikacji osób nagranych przez kamery i często zachodzi konieczność weryfika-
cji takich osób przed opuszczeniem danego miejsca. 

Stworzony system jest przedstawieniem możliwości wykorzystania metod biometrycznych. 
Możliwości jego rozwoju to przede wszystkim eliminacja występujących dotychczas błędów 
oraz próby rozsądnego zwiększenia liczby punktów charakterystycznych twarzy, a co za tym 
idzie wektora cech, np. o położenie brwi, kształt owalu twarzy, odległość między kącikami 
oczu, czy dokładny kształt ust. Dalsze prace związane będą z zastosowaniem innych metod 
neuronowej klasyfikacji, w szczególności dotyczyć to będzie rozmytych sieci neuronowych 
[8]. Równolegle prowadzone są prace związane z aplikacją procedury klasyfikacji informacji 
niedokładnej typu przedziałowego dla problemu identyfikacji biometrycznej [7, 9].

Niniejszym chciałbym podziękować Panu Arturowi Gierlachowi za pomoc przy implementacji opisa-
nych powyżej metod podczas pisana pracy dyplomowej. 
Badania prezentowane tutaj są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, projekt „Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania”. 
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METODA	REDUKCJI	LICZNOŚCI	POPULACJI	
ALGORYTMÓW	EWOLUCYJNYCH 
OPARTA	NA	KLASTERYZACJI

A b s t r a c t

Nowadays,	due	to	the	growing	dimensionality	of	optimisation	problems,	numerous	studies	are	dedicated	
to	 reduction	 of	 metaheuristics	 computational	 requirements.	 Reducing	 size	 of	 the	 population	 during	
optimisation	process	is	one	of	the	promising	research	trends	in	the	field	of	Evolutionary	Algorithms.	The	
purpose	of	 this	paper	 is	 to	clarify	 the	subject	 in	form	of	a	survey	of	population	size	reduction	methods	
already	proposed	and	to	present	preliminary	results	of	a	new	method	based	on	the	clustering	technique.	
Introduced	method	was	implemented	in	the	framework	of	Differential	Evolution	algorithm	and	verified	on	
a	set	of	real-parameter	benchmark	functions.

Keywords: Metaheuristics, Evolutionary Algorithms, Differential Evolution, Population Size Reduction, 
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S t r e s z c z e n i e

Obecnie,	ze	względu	na	ciągły	wzrost	wymiarowości	problemów	optymalizacyjnych,	liczne	prace	poświę-
cone	 są	 zmniejszeniu	 zapotrzebowania	metaheurystyk	na	 zasoby	obliczeniowe.	 Jednym	z	obiecujących	
kierunków	badań	w	przypadku	algorytmów	ewolucyjnych	jest	redukcja	liczności	populacji	w	trakcie	pro-
cesu	optymalizacji.	Niniejszy	artykuł	ma	na	celu	przybliżenie	tej	tematyki	w	formie	przeglądu	dotychczas	
zaproponowanych	metod	oraz	prezentację	wstępnych	wyników	autorskiej	metody	opartej	na	technice	kla-
steryzacji.	Przedstawiona	metoda	została	zaimplementowana	w	strukturę	algorytmu	ewolucji	różnicowej	
i	zweryfikowana	za	pomocą	standardowego	zestawu	funkcji	rzeczywistych	wielu	zmiennych.
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1. Introduction

At present, real-valued global optimisation problems over continuous spaces are 
ubiquitous. Therefore, growing interest is observed in subject of optimisation heuristics 
which allows to bypass most limitations of traditional methods: they are able to cope 
with non-differentiable, nonlinear and multimodal cost functions. Moreover, they present 
high potential for parallelization, which has recently become a required feature with the 
development of widely available multicore and GPGPU computer hardware. Popular branch 
of metaheuristics are Evolutionary Algorithms (EAs) which satisfy all above conditions. 
However, the need to cope with more and more computation demanding functions constantly 
stimulates extensive work on reducing time and resources requirements. Adjusting the size 
of the population during optimisation process is one of the promising research trends in the 
field of Evolutionary Algorithms.

This paper has two main purposes. The first one is to review the current state of knowledge 
of methods of the size adjustment (reduction) of Evolutionary Algorithms population. The 
second purpose is to present preliminary results of the newly proposed method based on 
a clustering technique.

The proposed size reduction method was implemented in the framework of Differential 
Evolution (DE) [27, 28] algorithm and tested on a set of real-parameter single-objective 
benchmark functions of the 2012 Black-Box Optimization Benchmarking (BBOB 2012)1 
noiseless testbed [14]. DE with proposed size reduction procedure was compared with 
standard DE and DE with population size initially narrowed to the value corresponding to 
number of function evaluations in investigated DE implementation.

This paper is organised as follows. Second and third section aims to present the topic of 
EA in general, and DE in particular, and their basics derived from nature. The two following 
sections form a survey of self-adaptation and population size self-adjustment techniques. The 
main part of the paper are sections six and seven, the former one introducing the proposed 
method of population size reduction, and the latter describing the computational example 
and presenting the results of preliminary experiments. Finally, a summary of the work and 
conclusions are presented in section 8.

The preliminary version of this paper was presented at ICACIT’2011 conference [10]. 
This paper gives an extensive description of the proposed method and verifies it on more 
standard set of benchmark functions.

2. Optimisation inspired by nature – Evolutionary Algorithms

Evolutionary Algorithms [4, 5] constitute one of the areas of biologically inspired 
metaheuristics. They adopt basics of evolution derived from nature [4, 5], such as a population 
of individuals (solution candidates), the mechanisms of reproduction, crossover and mutation, 
and selection of the best individuals, to solve complex optimisation problems. EAs’ task is 
to improve the population iteratively (from current generation to the next one), which in turn 
should improve the best solution. They are most widely used, like other metaheuristics, in 
1 The BBOB 2012 workshop took place during the 2012 Genetic and Evolutionary Computation 

Conference (GECCO 2012), 7–11 July 212, Philadelphia USA.
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NP-hard problems [4, 5]. EAs’ biggest drawback is the lack of certainty of finding the optimal 
solution, but often it suffices to find a solution that is good enough in a shorter time [4, 5].

Usually, the initial population consists of randomly generated individuals (although there 
are also implementations exploiting already at this point knowledge about the optimised 
problem in order to accelerate optimisation process, see e.g. [9,16, 31]), which are involved 
in the processes of crossover and mutation, then go through the reproduction and best 
individuals selection to form the population in the next generation. Evaluation and selection 
of individuals are based on their quality, represented by the optimised function’s (often 
referred to as quality function) value f(x) of the candidate x.

More formally, given a solution space X ∈ Rn and an optimised function f: X → R, 
metaheuristic task is to of find best solution candidate x* ∈ X that minimises the function 
f(x)

  (1)

Currently, very interesting technique belonging to the EAs is the Differential Evolution, 
which was used in experiments described in this paper.

3. Differential Evolution

Differential Evolution is a relatively new metaheuristic based on the principle of EA. 
Results of studies (see e.g. [23, 26]) indicate very good effects in the case of multidimensional, 
real-parameter optimisation problems [26]. DE utilizes Np n-dimensional (where n is 
a dimensionality of optimised function) real-parameter vectors (referred here as individuals) 
as a population and is based on a very simple crossover and mutation operators, and requires 
a small number of parameters. In addition to the values of a mutation scaling factor F ∈ R 
(usually F ∈ [0, 2]) and crossover coefficient Cr ∈ R (Cr ∈ [0, 1]), the population size Np 
and termination conditions, including the maximum number of generations tmax, should be 
determined (which is typical for this class of algorithms).

The basic variant of DE [28] (for modifications, called schemes, see e.g. [19, 27, 28]), 
was used in this paper. In generations 0 (randomly initialised) to tmax for each individual xi, 
i = 1, 2, ..., Np, the new candidate solutions ci for subsequent generations are created by 
randomly (with probability Cr) combining two specimens:
(1) candidate proposal: yi = xr1 + F(xr2 – xr3), where xr1, xr2, xr3 are random, distinct specimens 

from the present generation, and F is a parameter describing the impact of differential 
vector (xr2 – xr3) on an individual xr1;

(2) the individual xi,
i.e.:

  (2)

where ci,j, yi,j, xi,j denotes, respectively, j-th element of i-th candidate solution, candidate 
proposal and individual, Ri ∈ 1, 2, ..., n is a randomly chosen index ensuring that ci is distinct 
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from xi in at least one component and Uj(0, 1) denotes uniformly distributed random number 
over [0, 1].

Then, in the process of selection, a better (in terms of optimised function) specimen of the 
two, the individual xi or the solution candidate ci, is chosen to the next generation.

Even though DE requires such a small number of parameters, the optimal choice of their 
values causes problems, therefore in recent years intensive studies have been carried out 
on the mechanisms of adaptation and self-adaptation of the parameters of EAs, including 
the DE.

4. Self-adaptation

The concepts of adaptation and self-adaptation need  to be clarified. Both mechanisms 
are intended to exempt the user from selecting suitable values of parameters, however, they 
differ significantly. The adaptation of the parameters is based on a priori assumptions, such as 
the observation that in the initial stage of the optimisation it is worth to pay more attention to 
search the whole solution space (exploration), then to perform the fine tuning of best solutions 
(exploitation) [2, 12]. Although this observation seems to be well founded, this mechanism 
does not take into account many important factors and conditions of the optimised problem.

Self-adaptation is based on the assumption that the adjustment of the parameters values 
should be based on the current state (or change of state) of optimisation process, the rate of 
convergence, or quality improvement of the results. This allows incorporating of information 
about the problem and algorithms behaviour into the adaptation process. The parameter values 
are often encoded in the individuals’ genomes and evolutionary modified, such approach is 
presented e.g. in [1, 8, 22, 33].

Population size (self-)adjustment constitutes a particularly noteworthy branch of research 
on adaptation/self-adaption of algorithms. Its purpose is to: relieve the user of the necessity 
to choose proper size of the population; create a mechanism to avoid stagnation in the local 
minima  without  having  to  introduce  new  genetic  operators;  or  limit  the  computational 
requirements of the algorithm. This paper addresses the latter of these objectives, which can 
be easily associated with the former two.

5. Population size (self-)adjustment

One of the most widely discussed schemes of population size reduction is the reduction of 
its population by half at each certain, predetermined, number of generations. This method is 
associated with the aforementioned observation, concerning the exploration and exploitation. 
In this case, most frequently used selection method relies on division of the current population 
into two parts and selection of better individuals of the resulting pairs [6, 7]. Based on this 
observation more complex mechanisms of self-adaptation of population size is implemented, 
such as in [34], where the population size is increased and reduced depending on whether the 
algorithm currently focuses on exploration or on exploitation.

In the second approach utilising the same observation, the population size adjustment is 
based on the degree of improvement of the quality of individuals [11, 13, 25, 30]. It is assumed 
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that when considerable  improvement occurs  it  is worth to  increase the size of population, 
because the algorithm is still in the stage of exploration, while when the weakening of the 
improvements is observed, the number of individuals should be reduced and the exploitation 
of the best individuals’ vicinity should begin.

Self-adjusting of the population size is also often implemented using several coexisting 
populations  of  different  sizes,  which  exchange  the  information  about  the  quality  of  its 
individuals and the size of their population [17, 24].

Another popular approach, mentioned earlier in the introduction to this section, is based 
on storing the information about the parameters (including the size of the population) in the 
genome and their evolutionary adaptation [18, 29]. However, it must be noted that it is not 
certain that the individuals with best fitness values comprise best population sizes.

Similarly, attempts were made to relieve completely the user of the necessity to choose 
the size of  the population  [3, 15, 20], however, cited works use only  the mechanism of 
increasing the size of the population after reaching convergence, which is not the aim of 
this study.

6. Proposed method of population size reduction

The proposed method of population size reduction is based on clustering technique [32]. 
The task of clustering is to divide a set of objects into a certain number of subsets (clusters) 
with the assumption that a single cluster contains objects similar to each other as much as 
possible,  taking  into  account  that  the  objects  assigned  to  different  clusters  should  differ 
significantly from each other. More formal definition of clustering task could be found, among 
others, in [23]. Main applications of clustering are primarily an unsupervised classification 
and preliminary data processing.

In  the proposed solution  individuals constituting  the population of EA (in case of  this 
study  the DE) undergo at some generation(s) a  reduction step,  i.e. a process of clustering 
(without specifying the clustering algorithm) with number of clusters generated lower than 
actual population size, which leads to reduction of the number of individuals in the generation 
(algorithm 1).

In the implementation adopted in this paper the best specimens from each of the resulting 
clusters are transferred to the next generation. However, selecting an individual transferred 
(cluster representative) is the key element of the method. In addition to aforementioned, also 
centroids of clusters – though this requires additional calculations of the quality function – or 
individuals nearest to the obtained clusters’ centres (medoids) may be transferred to the next 
generation. This issue requires further study and will not be considered here.

The  proposed method  does  not  solely  focus  on  optimising  the  quality  of  individuals, 
but also on preserving their variety. This allows the diversity of population to be preserved, 
whose loss is likely to affect methods using elitist selection mechanism.

However,  to  ensure  some  elitist  nature  of  the DE after  the  reduction  step,  chances of 
choosing  each  individual  to  recombination/crossover  step  (the  xr1, xr2, xr3  specimens)  are 
modified  such  that  individuals  representing  bigger  clusters  will  be  chosen  with  higher 
probability (it is assumed that higher concentrations of individuals should be formed near the 
local and global minima).
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A l g o r i t h m  1

Differential Evolution with clustering based population size reduction (DEc)

Procedure DEc
1. Set iteration number t ← 0;
2. Initialise population pop0 with Np random individuals xi, i = 1, 2, ..., Np;
3. Evaluate population pop0 (evaluate f(xi), i = 1, 2, ..., Np);
4. Repeat until stop condition

4.1. t++;
4.2. If t = tred → perform population size reduction;

4.2.1. Generate k < Np clusters;
4.2.2. Select cluster representatives → create new population popt–1;

4.3. For each xi ∈ popt–1; 
4.3.1. Mutation → create candidate proposal yi;
4.3.2. DE-crossover → create candidate solution ci;
4.3.3. Evaluate f(ci);
4.3.4. Selection:

If f(ci) > f(xi) → popt(i) = ci;
Else popt(i) = yi;

5. Return xbest

7. Computational example

To test described reduction method, a set of 24 real-parameter single-objective functions 
of the BBOB 2012 noiseless testbed [14] was used as a benchmark. In preliminary study 2-, 
3-, 5-, 10- and 20-dimensional instances were tested, each with 1000 repetitions to reduce the 
impact of the stochastic nature of the DE. 10- and 20-dimensional instances turned out to be 
too time consuming for basic, unoptimised DE implementation and test platform used – in 
case of more than 50% of functions DE could not reach even a local minimum in a reasonable 
time, thus results were meaningless and those dimensionalities are not further discussed.

A comparative study was carried out for preliminary experiments on the proposed 
method. As mentioned in introduction, investigated DE implementation (denoted here DEc 
for simplicity) was compared with another two instances of DE. Population size in one of 
them was set to 3/4 · Npinitial, corresponding to the number of function evaluations in DEc, i.e. 
for half of iterations the population size is Npinitial, and for the rest is 1/2 · Npinitial, leading to 
(1/2 + 1/2 · 1/2) · Npinitial = 3/4 · Npinitial. In all instances the basic variant of DE was used as 
described in section 3. In all computations population size Npinitial was set to 5 · n, parameters 
F and Cr to 0.8 and 0.5 respectively (values proposed as a rule of thumb in [28], which 
coincide with our previous study [10]) and 1000 runs of algorithm were performed (results 
and plots presented below refer to values averaged over those runs).

For clustering used in the introduced population size reduction method the classic k-means 
algorithm [21] was used. The number of resulting clusters was set to Npinitial/2 (rounding up), 
thus population size was reduced by half. In order to simplify the procedure the knowledge 
of optimal values fopt of all functions were assumed and only one reduction step was carried 



87

out at tred = ttarget/2 generation (ttarget denotes the average number of generations at which DEs 
reaches ftarget = fopt + 10–6 or converges during preceding trial runs). Values of ttarget were also 
used as termination conditions (combined with ftarget ) for DEs and DEr.

Results show that DEc achieves an error lower than DEs by 25,15% on average (see 
Table 1), at the same time reducing the number of function evaluations by 25%, which lowers 
computational requirements if the clustering procedure is well-implemented. In contrast, DEr 
with reduced population size (same number of function evaluations as DEc) gives an average 
error higher by 96.87% compared to DEs (Table 1). Better results of DEc in comparison to 
DEs were achieved primarily through improved performance on ill-conditioned functions 
and functions with disturbed sensitiveness along one dimension (functions no. 2 – 4, 6,  
8 – 10, 13, 14 and 17). This property will undoubtedly be the subject of future research.

T a b l e  1

Absolute (DEs) and relative (DEr and DEc) errors 
of investigated DE implementations

DIM DEstd DEred [%]2 DEclust [%]
2 25.8450 238.7389 107.8783
3 11.7058 360.7053 143.8560
5 12.9651 266.1109 161.6147

For DEs ΣfuncID(fopt – fbest), where fbest are averaged best values returned, 
are given. For DEr and DEc mean (and median) percentages in relation 
to DEs errors are shown.

Study indicates that rates of convergence of DEs and DEc are similar (DEc perform 
slightly better on ill-conditioned functions, however DEs compensates on the rest), while DEr 
converge slightly slower (see Fig. 1 for plot for 2-dimensional3 function no. 13 and appendix 
B for additional graphs for selected 2-dimensional functions). Particularly noteworthy is that 
for most functions averaged best values of the DEr population are significantly worse than 
corresponding values of DEs and DEc. Differences between latter two arise mainly due to 
random initialisation of populations.

Summarising, results obtained coincide with previous study [10] and indicate that:
– proposed reduction method improves returned values of fbest, especially on ill-conditioned 

functions,
– rate of convergence of DEc was similar to DEs (thus better than DEr),
– results obtained by DEr were noticeable worse than the other two.

8. Conclusions

On one hand, this paper is a survey of self-adaptation methods of Evolutionary Algorithms – 
in particular, the population size reduction methods are covered, which constitute a promising 
field of research due to necessity of reducing the computational requirements. On the other, it 
presents preliminary results of the new, clustering-based method of population size reduction.
2 In 2- and 3-dimensional cases functions no. 2 and 6 (2-dim.) and no. 2 (3-dim.) has been excluded 

from the average due to very small values of errors, which resulted in outlying relative error values.
3 For 3- and 5-dimensional instances rates of convergence (and hence plots) are similar.
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It is worth mentioning once again, that presented results were obtained by using one 
of the simplest algorithms for clustering, the k-means. Moreover, the simplest scheme of 
reduction was assumed: only one reduction step was carried out and population was reduced 
by half. Nevertheless, results achieved were better than standard DE implementation, which 
require 33% more evaluations of individuals.

Obtained results indicate that the proposed method is a promising direction of research 
and thus will be developed in the future, particularly in terms of:
– selection of the optimal number of individuals in the population remaining after reduction step;
– determination of the best generation(s) for reduction step(s);
– choice of the form of specimens transferred to the next generation after reduction step 

(i.e. centroids, medoids, individuals with lowest function value, etc.).
Simultaneously, studies over other methods of determining which individuals can be 

removed from the population will be carried out.

This contribution is partially supported by the Foundation for Polish Science under International PhD 
Projects in Intelligent Computing. Project financed from The European Union within the Innovative 
Economy Operational Programme 2007–2013 and European Regional Development Fund.

Fig. 1. Mean (empty markers) and best function values of population members for 2-dimensional 
instance of benchmark function no. 13. Horizontal and vertical lines mark optimal function value 
and population size reduction generation, respectively. Legend:           DEc,            DEs,           DEr

Rys. 1. Średnie  (puste  znaczniki)  oraz  najlepsze wartości  funkcji  osobników  populacji  dla  dwuwy-
miarowego przypadku  funkcji  nr 13. Poziome  i  pionowe  linie określają,  odpowiednio, war-
tość  optymalną  funkcji  oraz  generację,  w  której  nastąpiła  redukcja  liczności  populacji.  
Legenda:           DEc,            DEs,           DEr
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Appendix A: Maximum numbers of generations for benchmark functions

Ta b l e   A.1

Maximum numbers of generations for benchmark functions.

2-dimensional instances

funcID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tmax 36 53 52 53 4 88 29 78 115 57 58 58

funcID 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

tmax 59 58 37 32 53 40 27 46 36 42 24 26

3-dimensional instances

funcID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tmax 59 89 91 99 6 128 55 92 118 57 57 60

funcID 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

tmax 102 85 49 38 90 62 39 65 52 59 36 39

5-dimensional instances

funcID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tmax 114 172 173 189 9 334 110 209 276 70 58 117

funcID 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

tmax 140 145 77 61 162 111 65 93 92 83 59 69

Values of ttarget are averaged numbers of generations at which DEs reaches termination condition, i.e. 
value of ftarget = fopt + 10

–6, where fopt is the minimum of the function; or the algorithm converges in local 
minimum.
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Fig. B.1. Mean (empty markers) and best function values of population members for 2-dimensional 
instances of benchmark functions. Horizontal and vertical lines mark optimal function value and 
population size reduction generation, respectively. Legend:           DEc,           DEs,           DEr

Rys. B.1. Średnie (puste znaczniki) i najlepsze wartości funkcji osobników populacji dla dwuwymia-
rowych  przypadków  funkcji  testowych.  Poziome  i  pionowe  linie  określają,  odpowiednio, 
wartość optymalną funkcji oraz generację, w której nastąpiła redukcja  liczności populacji. 
Legenda:          DEc,          DEs,          DEr

3. Rastrigin separable 8. Rosenbrock, original

15. Rastrigin, multi-modal 16. Weierstrass

17. Schaffer F7 22. Gallagher’s Gaussian 21-hi Peaks

Appendix B: Graphs of function values for 2-dim. instances of benchmark functions
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S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono nowy program PKmin stanowiący użyteczne narzędzie do syntezy kombina-
cyjnych układów cyfrowych. Program został skonstruowany na podstawie wyników wieloletnich badań 
prowadzonych w Politechnice Krakowskiej i może wspierać syntezę dwupoziomowych układów Semi 
Custom i Full Custom realizowanych na bramkach logicznych, układów dwupoziomowych opartych na 
PLA, układów wielopoziomowych a także dekompozycję funkcjonalną funkcji logicznych pod kątem 
implementacji w układach FPGA. Artykuł zawiera wyniki badań porównawczych algorytmów syntezy 
implementowanych w programie PKmin oraz porównanie efektywności programów PKmin i Espresso 
w zakresie syntezy układów dwupoziomowych realizowanych na bramkach i PLA.

Słowa kluczowe: układ kombinacyjny, PLD, minimalizacja funkcji logicznej, algorytm Kapralskiego, 
algorytm Kazakowa, PKmin, Espresso

A b s t r a c t

In this paper a new design tool is presented that is useful in automated synthesis of combinatorial logic. 
PKmin program is devoted for synthesis of 2-level circuits composed of gates and PLAs, multi-level circuits 
and a functional decomposition of logical functions for LUT-based logic implementations in FPGA. It has 
been built on the basis of the research conducted at Cracow University of Technology. In the paper design 
algorithms implemented in PKmin are mutually compared. Then, an experimental efficiency comparison of 
gate and PLA-based 2-level synthesis with PKmin and Espresso design tools is reported.

Keywords: combinatorial logic, PLD, logical function minimization, Kapralski algorithm, Kazakov 
algorithm, PKmin, Espresso
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1. Wstęp

Synteza kombinacyjnych układów cyfrowych jest klasycznym problemem optymalizacji 
kombinatorycznej, posiadającym wiele wariantów związanych z rozwojem nowych techno-
logii  i zmianami  technicznych i ekonomicznych kryteriów projektowych,  takich jak mini-
malizacja  liczby komponentów układu  i/lub połączeń pomiędzy nimi, eliminacja hazardu, 
optymalizacja powierzchni układu, pobieranej mocy itp. [2, 3, 8, 11, 16]. 

Obecnie  synteza  układów  kombinacyjnych  jest wspierana  komputerowo  przez  ko-
mercyjne  środowiska  projektowe  wiodących  firm,  narzędzia  stworzone  w  ośrodkach 
akademickich oraz oprogramowanie niezależne. W Politechnice Krakowskiej prace nad 
algorytmami syntezy i dekompozycji układów kombinacyjnych rozpoczęły się na prze-
łomie lat 70. i 80. XX w. i były kontynuowane z przerwami do czasów współczesnych 
[5–7, 9, 10, 14]. W 2008 roku powstał pomysł zebrania większości stworzonych algo-
rytmów i narzędzi projektowych w jeden program. W ciągu dwóch lat powstał PKmin 
[19], narzędzie oparte głównie na oryginalnych wynikach badań prowadzonych w PK 
i  posiadający  szerokie możliwości  projektowe  obejmujące  syntezę  jedno-  i wielowyj-
ściowych  dwupoziomowych  układów  Semi  Custom  i Full  Custom  realizowanych  na 
bramkach logicznych, układów dwupoziomowych opartych na PLA, układów wielopo-
ziomowych, a także dekompozycję funkcjonalną układów logicznych pod kątem imple-
mentacji w układach FPGA [14]. Aktualne publikacje w tym obszarze obejmują pozycje 
[3, 4, 11, 15, 18].

W kolejnych  rozdziałach przedstawiono podstawowe algorytmy  syntezy układów  jed-
nowyjściowych ich warianty i uogólnienia dla układów wielowyjściowych, omówiono pod-
stawowe funkcje programu PKmin oraz wyniki badań porównawczych implementowanych 
w nim metod. Do badań wykorzystano instancje problemów syntezy wygenerowane losowo. 
Następnie najbardziej efektywne narzędzia syntezy dwupoziomowej dostępne w programie 
PKmin zostały porównane z programem Espresso [2]. Pracę kończą wnioski z przeprowa-
dzonych testów i zarys dalszych badań porównawczych programu PKmin z innymi dostęp-
nymi narzędziami syntezy. 

2. Algorytmy Kazakowa i Kapralskiego

Celem  niniejszego  rozdziału  jest  zaprezentowanie  podstawowych  zagadnień  związa-
nych  z  syntezą  układów kombinacyjnych  oraz  algorytmów Kazakowa  [8]  i Kapralskiego 
[5]. W podrozdziale 2.1. przedstawiono niezbędne definicje i twierdzenia. Idee obu algoryt-
mów opierają się na generacji pewnych kombinacji zmiennych wejściowych i sprawdzeniu 
możliwości utworzenia dla danej kombinacji implikantów, które mogą wejść w skład poszu-
kiwanej postaci kombinacyjnej zależności. Algorytmy szczegółowo omówiono w podroz-
działach 2.2 i 2.3. W podrozdziale 2.4 podano wskaźniki jakości, jakie obowiązują przy mi-
nimalizacji układów kombinacyjnych w strukturach PLA oraz zaprezentowano modyfikacje 
podstawowych algorytmów Kazakowa i Kapralskiego, które nadają się do syntezy w tych 
strukturach oraz do syntezy dwupoziomowych układów nieprogramowalnych o strukturach 
bramkowych. W podrozdziale 2.5 omówiono z kolei  syntezę układów  typu Semi Custom 
i Full Custom.
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2.1. Podstawowe pojęcia

Dane  jest  odwzorowanie  boolowskie Y = f(X),  gdzie: X  – macierz  wejściowa  p × n,  
Y – macierz wyjściowa p × m. Niech y oznacza p-wymiarowy wektor wyjściowy y ∈ Y.

Twierdzenie 1 [6]
Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, aby wektor y ∈ Y był kombinacyjnie zależny 
z macierzą X jest, aby w macierzy X każdy wiersz X(i) typu jeden (dla którego y(i) = 1) był 
różny od wszystkich wierszy X(j) typu zero (dla których y(j) = 0), 1 ≤ i, j ≤ p, i ≠ j.

Powyższe twierdzenie stanowi podstawę teoretyczną do opracowania pierwotnych metod 
Kapralskiego i Kazakowa przeznaczonych do syntezy kombinacyjnych układów jednowyj-
ściowych. Wyznaczona  algorytmicznie  funkcja  logiczna  y = f(X)  jest  jedną  z możliwych 
postaci kombinacyjnej zależności y z X. 

Problem istnienia kombinacyjnej zależności macierzy Y z macierzą X można rozstrzy-
gnąć poprzez sprawdzenie, czy każdy z wektorów macierzy Y  jest kombinacyjnie zależny 
z macierzą X. Jest to warunek konieczny i wystarczający.

Twierdzenie 2 [6]
Macierz Y jest kombinacyjnie zależna z macierzą X wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej pary 
wierszy równych w X odpowiadająca im para wierszy w Y spełnia warunek równości.

Wyznaczony  algorytmicznie  zbiór  funkcji  logicznych  Y = f(X)  jest  jedną  z  postaci 
kombinacyjnej zależności Y z X.

Definicja 1 [8]
Implikant (implicent) jest to iloczyn (suma) literałów X o takiej własności, że jego wartość 
logiczna jest równa 1 (0), gdy wartość funkcji również wynosi 1 (0).

Literał to zmienna lub jej negacja. Implikant (implicent) prosty powstaje przez redukcję 
liczby  zmiennych  implikantu  (implicentu)  do  takiej  postaci minimalnej,  która  zachowuje 
wartość funkcji. 

Definicja 2 [8]
Kanoniczna  normalna  dysjunkcyjna  (sumo-iloczynowa)  postać  kombinacyjnej  zależności 
wektora y z macierzą X, to suma iloczynów literałów utworzonych dla wszystkich różnych 
wierszy typu jeden w macierzy X.

Definicja 3 [8]
Kanoniczna normalna koniunkcyjna (iloczyno-sumacyjna) postać kombinacyjnej zależności 
wektora y z macierzą X, to iloczyn sum literałów utworzonych dla wszystkich różnych wier-
szy typu zero w macierzy X.

Przymiotnik  „kanoniczna” w powyższych definicjach oznacza,  że każda  zmienna wy-
stępuje w implikancie (implicencie) dokładnie jeden raz. Wyraz „normalna” informuje, że 
każdy implikant (implicent) występuje w danej postaci wyłącznie jeden raz. 

Metody  Kazakowa  i  Kapralskiego  umożliwiają  uzyskanie  zminimalizowanej  postaci 
kombinacyjnej zależności w obu postaciach normalnych. Alternatywne procesy syntezy są 
w stosunku do siebie dualne, dlatego w dalszej części pracy zostanie omówiona wyłącznie 
minimalizacja do postaci dysjunkcyjnej.

W algorytmach Kazakowa i Kapralskiego można wyodrębnić dwie fazy. Pierwsza z nich 
polega  na  systematycznym  poszukiwaniu  zbioru  implikantów  pokrywających  wszystkie 
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wiersze typu jeden macierzy X. Jako wynik tej fazy otrzymuje się zwykle rozwiązanie pro-
blemu syntezy w postaci redundancyjnej. Druga faza polega na redukcji liczebności zbioru 
implikantów poprzez rozwiązanie problemu minimalnego pokrycia zbioru wierszy X typu 
jeden (zero). W programie PKmin zostało zaimplementowanych siedem różnych metod wy-
znaczania minimalnego  pokrycia.  Po  tym  etapie  otrzymujemy  suboptymalne  rozwiązanie 
w formie nieredundancyjnej. Związane to jest z faktem, że w pierwszej fazie algorytmów nie 
są generowane wszystkie implikanty, natomiast w fazie drugiej, ze względu na NP-trudność 
problemu pokrycia  zbioru  [17,  18]  stosuje  się  zwykle  algorytmy przybliżone. Znalezione 
rozwiązanie suboptymalne minimalizuje jednocześnie liczbę literałów w implikancie i liczbę 
implikantów, chociaż mogą mieć zastosowanie również inne kryteria optymalizacji.

2.2. Algorytm Kazakowa

Algorytm Kazakowa znajduje dla danej macierzy wejściowej X i wektora wyjściowego y 
przybliżoną postać kombinacyjnej zależności y z X w formie dysjunkcyjnej. W podpunkcie 
2.1 algorytmu należy poszukiwać k-literałowych  implikantów dla kolejnych niepokrytych 
wierszy  typu  jeden,  różnych od wszystkich wierszy  typu zero. Znalezione  implikanty,  po 
rozwiązaniu problemu minimalnego pokrycia,  tworzą dysjunkcyjną postać kombinacyjnej 
zależności. 

Algorytm Kazakowa

1.  Podstawić k =1.
2.  Budować kolejne k-literałowe wyrazy dla pierwszego w kolejności niepokrytego wiersza 

typu jeden.
  2.1.  Sprawdzić czy wygenerowany wyraz  implikuje  jakiś wiersz  typu zero. Jeżeli nie, 

to utworzyć implikant i zanotować go przy aktualnym wierszu typu jeden, po czym 
przejść do podpunktu 2.2. W przeciwnym wypadku:

  2.1.1. Jeśli  rozpatrzono  wszystkie  k-literałowe  wyrazy  dla  bieżącego  wiersza,  to 
inkrementować k (k ≤ n).

  2.1.2. Powrócić do punktu 2.
  2.2.  Zanotować  implikant  przy  pozostałych  wierszach  typu  jeden,  które  pochłania 

i następnie przejść do podpunktu 2.3.
  2.3.  Ustawić k =1 oraz przejść do punktu 2.
3.  Rozwiązać problem minimalnego pokrycia.

W zmodyfikowanym algorytmie Kazakowa również dla wierszy już pokrytych, sprawdza 
się wyrazy o koszcie mniejszym od kosztu aktualnie pochłaniającego dany wiersz implikan-
ta. W związku z tym, w pierwszej fazie algorytmu otrzymuje się rozszerzony zbiór implikan-
tów, co może mieć pozytywny wpływ na wynik końcowy. 

Dla zademonstrowania pierwszej fazy syntezy algorytmem Kazakowa rozważono układ 
kombinacyjny  opisany  macierzą X  i  wektorem  y.  Specyfikację  macierzową  układu  wraz 
z wygenerowanymi implikantami przedstawiono na rys. 1. Znak ~ oznacza negację. 
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Rysunek 1 pochodzi z programu PKmin, w którym w taki właśnie sposób wizualizuje się 
pierwszy etap syntezy. Obok każdego wiersza typu jeden umieszcza się implikanty, które go 
pokrywają. Jako pierwszy jest rozpatrywany pierwszy wiersz typu jeden. Brak jest dla niego 
wyrazów 1-literałowych, które by go pochłaniały, wobec czego występuje potrzeba gene-
rowania wyrazów 2-literałowych. Znaleziony implikant ma postać x1~x6. Implikant należy 
zanotować również przy pokrywanych wierszach trzecim i czwartym. Postępując analogicz-
nie dla reszty niepokrytych wierszy, zostaje znaleziony zbiór implikantów pokrywających 
wszystkie wiersze macierzy X.

W algorytmie Kazakowa istnieje zawsze jeden ściśle określony porządek, według które-
go generowane są kolejne kombinacje podmacierzy. Rzecz dotyczy również wierszy, które 
sprawdzane są w kolejności od góry do dołu. Aby to zmienić, nie wystarcza nawet wstęp-
ne przetasowanie indeksów kolumn i/lub wierszy. W związku z tym zaimplemento-wano 
w programie PKmin opcję randomizacji, która polega na tym, że rozwiązanie poszukiwane 
jest losowo w całej przestrzeni zmiennych, a nie w określonym z góry deterministycznym 
porządku. Wadą tej metody jest powielanie się implikantów, gdyż ta sama kombinacja ko-
lumn może być wylosowana wiele razy. Aby zredukować znacząco czas syntezy zrezygno-
wano z weryfikacji powtórzeń generowanych kombinacji, które są eliminowane na etapie 
poszukiwania minimalnego pokrycia. W przypadku wierszy zaimplementowano mechanizm 
zapamiętywania wierszy uprzednio sprawdzonych. 

2.3. Algorytm Kapralskiego

Algorytm Kapralskiego znajduje dla danej macierzy wejściowej X i wektora wyjścio-
wego y przybliżoną postać kombinacyjnej zależności y z X w formie dysjunkcyjnej. W pod-
punkcie 2 algorytmu należy poszukiwać k-literałowych implikantów dla kolejnych niepokry-

Rys. 1. Reprezentacja macierzowa układu kombinacyjnego wraz z implikantami wygenerowanymi 
algorytmem Kazakowa

Fig. 1. Matrix representation of a combinatorial circuit and implicants generated by Kazakov 
algorithm
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tych wierszy typu jeden, różnych od wszystkich wierszy typu zero. Znalezione implikanty po 
rozwiązaniu problemu minimalnego pokrycia utworzą dysjunkcyjną postać kombinacyjnej 
zależności.

Algorytm Kapralskiego

1. Podstawić k = 1.
2. Wygenerować kolejno k-kolumnowe podmacierze tablicy X aż do wyczerpania wszystkich 

C(n, k) kombinacji kolumn.
 2.1. W każdej utworzonej podtablicy sprawdzać, czy istnieją wiersze typu jeden różne od 

wszystkich wierszy typu zero. Jeżeli tak, to utworzyć nowe implikanty i zanotować 
przy nich wszystkie wiersze, które pokrywają.

3. Jeżeli nie wszystkie wiersze typu jeden są pokryte, to inkrementować k (k ≤ n) i powtórzyć 
krok 2.

4. Rozwiązać problem minimalnego pokrycia.

W programie PKmin zostały zaimplementowane 4 warianty algorytmu Kapralskiego: 
– podstawowa – generuje się wszystkie podmacierze k-kolumnowe, nawet w przypadku, 

gdy wszystkie wiersze zostały już w pewnym momencie pokryte,
– zmodyfikowana I – nie rozpatruje się wszystkich kombinacji podmacierzy, przerywając 

ich tworzenie w momencie, w którym znaleziono implikant dla ostatniego niepokrytego 
dotychczas wiersza,

– zmodyfikowana II – nie poszukuje się implikantów dla wierszy już pokrytych,
– zmodyfikowana III – stanowi połączenie funkcjonalności wersji I i II.

W każdej wersji zmodyfikowanej otrzymuje się zbiór implikantów o liczebności nie 
większej niż w metodzie podstawowej. Dzięki temu należy się spodziewać, że czas wyko-
nywania syntezy  w wariantach I–III ulegnie skróceniu, jednak z drugiej strony otrzymane 
ostatecznie rozwiązanie może cechować się większym kosztem, ponieważ na etapie redukcji 
implikantów jest ich zwykle mniej niż w przypadku wersji podstawowej.

W metodach zmodyfikowanych, w których nie generuje się do końca wszystkich 
podmacierzy, a otrzymana postać redundancyjna zależy od kolejności tworzenia 
kolejnych kombinacji, zaimplementowano dodatkową opcję polegającą na przetasowaniu 
przed generacją indeksów kolumn, aby zniwelować efekt porządku leksykograficznego 
generacji. 

Na rys. 2 zaprezentowano pierwszy etap minimalizacji metodą Kapralskiego (wariant 
zmodyfikowany I) dla tego samego układu kombinacyjnego, co w poprzednim podrozdziale. 
Na początku zostaje wygenerowana podmacierz 1-kolumnowa x1, dla której nie istnieją wier-
sze typu jeden różne od wszystkich wierszy typu zero. Dopiero dla podmacierzy x5 wiersz 
szósty jest różny od wszystkich wierszy typu zero i pokrywający go implikant x5 zostaje 
zapamiętany. Wśród podmacierzy 2-kolumnowych pierwszy implikant zostaje znaleziony 
w podmacierzy x1x6 i jest nim x1~x6, który pochłania wiersze: pierwszy, trzeci i czwarty. 
Po wygenerowaniu ostatniej podmacierzy 2-kolum-nowej niepokryty zostaje wiersz siódmy, 
w związku z czym inkrementowane jest k. Algorytm zatrzymuje się na podtablicy x1x2x4, 
a implikant x1~x2~x4 pochłania wiersz siódmy.
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Podobnie  jak  w  przypadku  metody  Kazakowa  rezultat  syntezy  zależy  również  
od  kolejności  przeglądania  wyrazów,  w  związku  z  czym  zaimplementowano  również 
opcję polegającą na przetasowaniu zbioru indeksów kolumn. Podobnie jak w metodzie 
Kazakowa, również dla algorytmu Kapralskiego można w programie wybrać opcję ran-
domizacji,  dzięki  czemu  rozwiązanie  będzie  poszukiwane  w  całej  przestrzeni  zmien-
nych.

2.4. Modyfikacje algorytmów dla układów wielowyjściowych

Wersje oryginalne algorytmów Kapralskiego i Kazakowa oraz wprowadzone w poprzed-
nich podrozdziałach ich wersje zmodyfikowane są przystosowane do minimalizacji układów 
jednowyjściowych oraz wielowyjściowych programowalnych matryc PAL. Syntezę pozo-
stałych układów wielowyjściowych można by co prawda przeprowadzić jako zbiór syntez 
układów jednowyjściowych, niemniej jednak takie postępowanie w układach bramkowych 
niekoniecznie prowadziłoby do najlepszych rezultatów końcowych, natomiast w realizacjach 
na matrycach PLA układ po procesie syntezy mógłby cechować się większym kosztem niż 
przed przystąpieniem do minimalizacji.

Za kryterium oceny  jakości  rozwiązania w układach PLA przyjęto  stosować wielkość 
powierzchni  płytki  krzemu,  jaką  zajmuje  układ  kombinacyjny w  strukturze  scalonej.  Po-
wierzchnia ta szacowana jest przybliżonym wzorem:

 S = (2n + m) · P  (1)

Rys. 2. Reprezentacja macierzowa układu kombinacyjnego wraz z implikantami wygenerowanymi 
algorytmem Kapralskiego(wersja zmodyfikowana I)

Fig. 2. Matrix representation of a combinatorial circuit and implicants generated by Kapralski 
algorithm (the modified version 1)
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gdzie:
 n  –  liczba wejść układu  (mnożnik 2 wynika  ze  stosowania  zmiennych prostych 

i zanegowanych),
 m –  liczba wyjść układu,
 P –  liczba implikantów.

Jak można zauważyć, podstawowym zadaniem optymalizacji jest redukcja liczby impli-
kantów, gdyż to od niej w największym stopniu zależy powierzchnia zajmowana przez układ. 
Drugorzędnym celem jest natomiast redukcja liczby literałów i związane z nią zmniejsze-
nie poboru mocy pobieranej przez układ. Podstawowe algorytmy Kazakowa i Kapralskiego 
mogą doprowadzić do sytuacji, w której liczba implikantów po syntezie przewyższa liczbę 
implikantów jako pełnych iloczynów zmiennych przed dokonywaniem minimalizacji, w re-
zultacie powierzchnia układu ulega zwiększeniu. Dlatego należy odpowiednio zmodyfiko-
wać obie metody. 

W przypadku algorytmu Kazakowa i Kapralskiego w wersji zmodyfikowanej II oraz III 
realizuje się to przez korektę tych metod o następujący tok postępowania. Niech yi należy do 
zbioru kolumn macierzy wyjść Y. Dla każdej kolumny yi w przypadku odnalezienia wyra-
zu, który stanowi implikant dla któregoś z wierszy typu jeden należy wykonać następujące 
czynności:
1.  Sprawdzić,  czy  dany  wyraz  pochłania  wiersze  typu  jeden  dla  pozostałych  kolumn 

yj (i ≠ j) macierzy X.
1.1.  Jeśli implikant pokrywa każdy z niepokrytych do tej pory wierszy pozostałych ko-

lumn yj, przejść do podpunktu 1.2. W przeciwnym wypadku pominąć fakt istnienia 
tego implikanta.

1.2.  Zanotować term przy wierszu typu jeden dla każdej implikowanej kolumny.  
1.3.  Sprawdzić dla każdej z kolumn oddzielnie, czy znaleziony implikant pochłania inne 

wiersze typu jeden i odnotować istniejące pokrycia.
W przypadku algorytmu Kapralskiego w wersji podstawowej i zmodyfikowanej I, zmia-

nie ulegają podpunkty 1.1 oraz 1.3. Term przy wierszu notuje się tylko i wyłącznie wtedy, 
gdy implikuje on wszystkie wiersze typu 1 dla pozostałych kolumn, niezależnie od tego, czy 
wiersze te są już pochłaniane przez jakiś wcześniejszy implikant, czy też nie. Dzięki takiemu 
postępowaniu może często dochodzić do sytuacji, że pierwotna liczba termów nie zostanie 
zredukowana, ale istnieje pewność, że ich liczba nie wzrośnie, a tym samym powierzchnia 
układu. W najgorszym przypadku algorytm zredukuje tylko liczbę literałów, a więc zmniej-
szy  pobór mocy  pobieranej  przez  układ. W  rozdziale  5  porównana  zostanie  efektywność 
zaproponowanego algorytmu w stosunku do systemu Espresso, który jest standardowym na-
rzędziem w zakresie syntezy matryc PLA.

2.5. Synteza układów kombinacyjnych Semi Custom i Full Custom

Układy kombinacyjne ASIC typu Semi Custom i Full Custom  to układy o strukturach 
bramkowych, w których za kryterium oceny jakości syntezy przyjmuje się liczbę literałów. 
Szerokość bramek jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby polikrzemowych ścieżek 
do nich dochodzących, a każda ścieżka symbolizuje  literał. Można więc w przybliżeniu 
powiedzieć, że powierzchnia zajmowana przez cały układ kombinacyjny jest proporcjo-
nalna do liczby literałów. Układy Semi Custom i Full Custom są przeważnie realizowane 



101

w strukturach wielopoziomowych,  tym niemniej zanim powstanie sieć wielopoziomowa 
najpierw należy dokonać syntezy dwupoziomowej i następnie przekształcić uzyskane po-
staci kombinacyjnej zależności w wielopoziomową sieć bramek. W ten sposób efekt mini-
malizacji dwupoziomowej przekłada się na jakość optymalizacji wielopoziomowej. Z tego 
względu dokonano modyfikacji pierwotnych algorytmów, przyjmując założenie, że ważne 
jest występowanie w zminimalizowanych funkcjach  jak największej  liczby  implikantów 
wspólnych. W sieci wielopoziomowej różne funkcje odwoływać się będą do tego samego 
wierzchołka. W  tym  celu,  po  każdorazowym wykryciu  implikanta  dla  jakiegoś wiersza 
typu jeden pewnej funkcji yi, sprawdza się, czy utworzony właśnie term jest również im-
plikantem dla tego wiersza w przypadku pozostałych funkcji yj (i ≠ j). Przy dużej liczbie 
wspólnych termów istnieją szanse, że w rozwiązaniach syntezy łącznej będą występowały 
wspólne implikanty.

3. Metody rozwiązania problemu minimalnego pokrycia

Problem minimalnego pokrycia, który pojawia się w drugim etapie algorytmów Kazako-
wa i Kapralskiego polega na znalezieniu najmniej licznego podzbioru implikantów tworzą-
cego pokrycie mintermów (wierszy typu jeden). W celu wyznaczenia rozwiązania tworzy się 
tablicę pokryć,  której  kolumny odpowiadają  implikantom, natomiast wiersze  symbolizują 
elementy pokrywane. Znak x umieszcza się na przecięciu wiersza z kolumną wtedy, kiedy 
implikant reprezentujący daną kolumnę pokrywa wiersz. Rozwiązaniem tablicy implikantów 
jest  zbiór  kolumn  pokrywających  łącznie wszystkie  elementy  pokrywane.  Problem mini-
malnego pokrycia należy do klasy problemów NP-trudnych [18]. Czas obliczeń zależy od 
rozmiaru tablicy pokryć. Dla funkcji boolowskiej o n wejściach i jednym wyjściu może ona 
w najgorszym przypadku posiadać 3n/n kolumn oraz 2n wierszy. Dlatego, stosuje się algoryt-
my heurystyczne o złożoności wielomianowej, które dają rozwiązania przybliżone w zado-
walającym czasie [4]. W programie PKmin zastosowano następujące metody wyznaczania 
minimalnego pokrycia:
–  Exact-Cover (algorytm dokładny),
–  Algorytm „podstawowy” (przybliżony),
–  Algorytm randomizowany (przybliżony),
–  Algorytm randomizowany, uwzględniający koszty (przybliżony),
–  Algorytm Chvatala,
–  Algorytm Bar-Yehudy i Evena,
–  Algorytm Bowmana-McVey’a.

Poniżej przedstawimy pokrótce trzy z nich.

3.1. Algorytm podstawowy

Algorytm podstawowy wyznaczania minimalnego pokrycia [6], który zostanie przedsta-
wiony jako pierwszy, jest najprostszym ze wszystkich metod dla tego zadania zaimplemen-
towanych w programie PKmin.
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Algorytm podstawowy 

1.  Podstawić za rozwiązanie zbiór pusty.
2.  Dla  każdej  kolumny  tablicy  pokryć  obliczyć  liczbę  występujących  w  niej  znaków  x. 
3.  Wybrać pierwszą od lewej kolumnę z największą sumą znaków i dodać odpowiadający 

jej implikant do rozwiązania.
4.  Wykreślić w tablicy pokryć kolumnę wybraną w poprzednim punkcie i usunąć wiersze, 

które pokrywała.
5.  Sprawdzić,  czy  pojawiły  się  w  tablicy  kolumny  puste,  tzn.  nie  pokrywające  żadnego 

mintermu. Jeśli tak, to należy je wykreślić.
6.  Powtarzać  kroki  2–5  aż  tablica  pokryć  będzie  pusta,  co  jest  równoznaczne  z  tym,  że 

wszystkie wiersze zostały pokryte.

3.2. Algorytm randomizowany

W przypadku występowania w tablicy pokryć dwóch lub więcej kolumn o największej 
liczbie  znaków, w wersji  randomizowanej  algorytmu podstawowego dokonywane  jest  lo-
sowanie, który implikant wybrać do rozwiązania. W metodzie podstawowej wybierana jest 
zawsze pierwsza kolumna od lewej. Algorytm Kapralskiego generuje implikanty do tablicy 
pokryć w porządku niemalejących kosztów. Na skutek tego, do rozwiązania dołączany jest 
zawsze najbardziej efektywny  implikant, złożony z najmniejszej  liczby  literałów. Dlatego 
efektem  randomizacji  algorytmu  pokrycia  przy wyborze metody Kapralskiego może  być 
zwiększona liczba literałów w rozwiązaniu. Z tego powodu nie zaleca się stosować tego wa-
riantu algorytmu redukcji implikantów do syntezy układów bramkowych, gdy wskaźnikiem 
jakości  jest  liczba  literałów. W przypadku algorytmu Kazakowa efekt  randomizacji może 
okazać się korzystny. Z kolei dla matryc PLA, gdzie wskaźnik jakości jest określony wzo-
rem (1), zarówno dla metody Kapralskiego, jak i Kazakowa randomizacja może zmniejszyć 
wartość funkcji celu. 

3.3. Algorytm randomizowany z minimalizacją kosztu implikantów

Implikanty  znajdowane  kolejno  algorytmem  Kazakowa  nie  są  nieuporządkowane  ze 
względu na ich rozmiar. W takim wypadku, przed przystąpieniem do wyznaczenia minimal-
nego pokrycia, można je posortować w kolejności niemalejących kosztów bądź zastosować 
procedurę, która w przypadku występowania dwóch lub więcej kolumn o największej sumie 
znaków wybierze  losowo  jedną z kolumn odpowiadających  implikantom o najmniejszym 
koszcie.

4. Metody redukcji liczby argumentów

Redukcja liczby argumentów opiera się na pojęciu bazy macierzy. Problem minimalnej 
bazy macierzy jest NP-zupełny [7]. W programie PKmin zastosowano następujące metody 
redukcji liczby argumentów [4, 7]:
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–  MINBASE (algorytm dokładny),
–  DRMAX (algorytm przybliżony typu bottom-up),
–  MINHMAX (algorytm przybliżony typu bottom-up),
–  MAXERMIN (algorytm przybliżony typu top-down),
–  Algebra podziałów.

Opis algorytmów redukcji argumentów przekracza ramy niniejszego artykułu. 

5. Badania eksperymentalne

Program PKmin został udostępniony na dedykowanej stronie WWW [19]. Metody wspo-
magające syntezę kombinacyjnych układów dwupoziomowych, wchodzące w skład progra-
mu PKmin, zostały przebadane eksperymentalnie. Badania obejmowały porównanie wersji 
podstawowych, zmodyfikowanych i randomizowanych algorytmów Kazakowa i Kapralskie-
go,  a  także  algorytmów  dokładnych  i  przybliżonych wyznaczania minimalnego  pokrycia 
oraz algorytmów redukcji argumentów. Najlepsze konfiguracje metod programu PKmin wy-
łonione w badaniach porównano z programem Espresso w zakresie syntezy dwupoziomo-
wych kombinacyjnych układów wielowyjściowych. 

5.1. Porównanie algorytmów Kazakowa i Kapralskiego

W celu porównania obu algorytmów przyjęto następujące założenia:
1. Leksykograficzne przeszukiwanie kolumn macierzy X od strony lewej do prawej.
2. Limit liczby generowanych kombinacji podmacierzy ustalono na 100 tys.
3. Do  rozwiązywania problemu minimalnego pokrycia zastosowano metodę podstawową.
4. Liczbę losowych instancji problemu testowanych w każdym eksperymencie określono na 100.

Algorytmy przebadano dla różnych zakresów rozmiarów macierzy. Testowano również 
czas wykonywania  fazy minimalizacji. Wynik  pomiaru  czasu  zaokrąglany  był  do  dwóch 
miejsc po przecinku, a inne wyniki do najbliższej liczby całkowitej.

5.1.1. Zmiana zakresu liczby wierszy przy stałej liczby kolumn

Liczbę kolumn macierzy wejść ustalono na 30. Zmianie podlegała liczba wierszy w tabli-
cy prawdy. Na podstawie uzyskanych wyników (tabela 1) można stwierdzić, że najlepszym 
algorytmem pod względem minimalizacji powierzchni matryc PLA i liczby literałów w ukła-
dach nieprogramowalnych jest algorytm podstawowy Kapralskiego. 

W przebadanych zakresach danych wejściowych, przy kryterium minimalnej powierzch-
ni układu, w porównaniu z podstawową metodą Kazakowa daje on  rezultaty  lepsze  śred-
nio  o 44–46%,  natomiast  przy  minimalizacji  liczby  literałów  wyniki  są  lepsze  średnio 
o 33–45%. Algorytm Kazakowa wygrywa z algorytmem Kapralskiego pod względem czasu 
wykony-wania syntezy w przypadku dużych macierzy o 200–500 wierszach. Można wtedy 
zastoso-wać wariant I metody Kapralskiego, który znacząco redukuje czas metody w wersji 
podstawowej. Na uwagę zasługuje fakt, że metoda podstawowa Kazakowa i jej wersja zmo-
dyfikowana prowadzą do jakościowo porównywalnych rezultatów podobnie jak algorytmy 
Kapralskiego warianty II i III. Efektywność czasowa tych ostatnich jest gorsza od algoryt-
mów Kazakowa, co jest widoczne w przypadku macierzy o rozmiarach 500–1000 wierszy.
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T a b e l a  1

Wyniki syntezy w zależności od algorytmu generacji implikantów

Algorytmy Kazakow
podst.

Kazakow
zmod.

Kapralski
podst.

Kapralski
zmod. I

Kapralski
zmod. II

Kapralski
zmod. III

Zakres wierszy 10–50

Średni czas 
syntezy [s] 0,00 0,03 0,00 0,00

Średnia liczba 
termów 7 4 6 7

Średnia liczba 
argumentów 10 9 10 10

Średnia 
powierzchnia 136 73 120 137

Średnia liczba 
tranzystorów 21 14 19 21

Średnia liczba 
literałów 15 10 14 15

Zakres wierszy 50–100

Średni czas 
syntezy [s] 0,00 0,38 0,03 0,05 0,02

Średnia liczba 
termów 13 8 11 13

Średnia liczba 
argumentów 19 18 19 20

Średnia 
powierzchnia 484 274 409 491

Średnia liczba 
tranzystorów 50 32 44 51

Średnia liczba 
literałów 38 25 33 38

Zakres wierszy 500–1000

Średni czas 
syntezy [s] 14,10 14,06 145,41 77,40 45,70 43,82

Średnia liczba 
termów 94 53 68 95

Średnia liczba 
argumentów 30 30 30 30

Średnia 
powierzchnia 5716 3222 4133 5741

Średnia liczba 
tranzystorów 627 361 456 629

Średnia liczba 
literałów 533 308 388 535
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T a b e l a  2

Wyniki syntezy w zależności od algorytmu generacji implikantów

Algorytmy Kazakow
podst.

Kazakow
zmod.

Kapralski
podst.

Kapralski
zmod. I

Kapralski
zmod. II

Kapralski
zmod. III

Zakres kolumn 10–50

Średni czas 
syntezy [s] 0,00 0,06 0,00 0,01 0,00

Średnia liczba 
termów 10 6 8 10

Średnia liczba 
argumentów 14 12 13 14

Średnia 
powierzchnia 251 134 212 252

Średnia liczba 
tranzystorów 36 23 32 36

Średnia liczba 
literałów 27 17 24 27

Zakres kolumn 50–100

Średni czas 
syntezy [s] 0,00 0,56 0,01 0,10 0,01

Średnia liczba 
termów 8 5 7 8

Średnia liczba 
argumentów 14 11 13 14

Średnia 
powierzchnia 213 100 183 214

Średnia liczba 
tranzystorów 27 16 24 27

Średnia liczba 
literałów 19 12 17 19

Zakres kolumn 500–5000

Średni czas 
syntezy [s] 0,01 0,02 0,37 0,07 0,21 0,06

Średnia liczba 
termów: 7 4 6 7

Średnia liczba 
argumentów 11 8 10 11

Średnia 
powierzchnia 139 63 120 140

Średnia liczba 
tranzystorów 19 12 18 19

Średnia liczba 
literałów 13 8 12 13
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5.1.2. Zmiana zakresu liczby kolumn przy stałej liczbie wierszy

Liczbę wierszy w tablicy prawdy ustalono na 50. Zmianie podlegała liczba kolumn ma-
cierzy wejść. Otrzymane wyniki zawarte są w tabeli 2. 

W tym przypadku wraz ze wzrostem liczby kolumn macierzy, czas syntezy nie rośnie. 
Powierzchnia układu oraz liczba literałów ulegają zmniejszeniu, pomimo iż przy większej 
liczbie kolumn macierzy wejściowej rozwiązania powinny mieć tendencje do większej róż-
norodności. Z drugiej strony, wraz ze wzrostem przestrzeni zmiennych rośnie szansa na to, 
że generowane implikanty będą krótsze. 

5.2. Porównanie wersji algorytmów podstawowych i randomizowanych

Dla wybranych algorytmów syntezy zakres wierszy i kolumn macierzy wejściowych 
ustalono na 500–1000. Zmianie podlegała maksymalna liczba sprawdzanych kombinacji. 
Liczbę testowanych instancji ustalono w każdym eksperymencie na 100. Wyniki zestawione 
są w tabeli 3.

T a b e l a  3

Wyniki porównawcze syntezy algorytmami deterministycznymi i randomizowanymi

Algorytmy Kazakow
Kazakow
randomi-
zowany

Kapralski
Kapralski
randomi-
zowany

Kapralski
zmod. I

Kapralski
zmod. I 
random.

Zakres
wierszy i kolumn 500–1000

Limit liczby 
kombinacji 100

Średni czas syntezy 
[s] 0,22 0,21 2,66 1,92 1,79 1,50

Średnia ilość termów 155 123 128 101 128 119
Średnia liczba 
argumentów 70 486 71 376 71 362

Średnia powierzchnia 22 145 12 2597 18 379 77 428 18 473 87 766
Średnia liczba 
tranzystorów 1307 943 1079 814 1084 941

Średnia ilość 
literałów 1152 820 952 713 956 823

Limit liczby 
kombinacji 1000

Średni czas syntezy 0,76 s 0,73 s 8,89 s 13,15 s 6,11 s 10,45 s
Średnia ilość termów 124 102 93 74 95 97
Średnia liczba 
argumentów 106 416 90 339 91 380

Średnia powierzchnia 27 227 87 365 17 394 51 920 18 061 76 529
Średnia liczba 
tranzystorów 957 724 726 553 741 713

Średnia liczba 
literałów 834 623 634 480 647 617
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Limit liczby 
kombinacji 
podmacierzy

10 000

Średni czas syntezy 3,86 4,01 34,16 95,46 22,39 74,58
Średnia liczba 
termów 105 88 69 58 75 82

Średnia liczba 
argumentów: 107 360 82 275 87 343

Średnia powierzchnia: 23 011 65 578 11 583 33 406 13 334 57 062
Średnia liczba 
tranzystorów: 648 510 434 352 470 481

Średnia liczba 
literałów: 752 598 502 410 545 562

Otrzymane wyniki wskazują, że randomizacja pozytywnie wpływa na zmniejsze-
nie liczby literałów. Jeśli chodzi o matryce PLA, randomizacja prowadzi do znaczne-
go wzrostu powierzchni układu spowodowanego zbytnią różnorodnością argumentów 
w rozwiązaniu. 

Porównując szybkość wykonywania metod oryginalnych z randomizowanymi, można 
zauważyć, że rezultaty zależą od wprowadzonego limitu generowanych kombinacji podma-
cierzy. Dla badanego zakresu prób losowych w przypadku algorytmu Kazakowa redukcja 
czasu następuje dla 1 tys. kombinacji, natomiast w metodzie Kapralskiego – dla 100 kombi-
nacji. Mimo iż w większości wypadków algorytm randomizowany kończy swoje działanie 
na wcześniejszej kombinacji niż algorytm podstawowy, to jednak czas sprawdzania jednej 
kombinacji jest w nim dłuższy, wskutek czego całkowity czas wykonywania algorytmu jest 
większy. 

5.3. Porównanie algorytmów wyznaczania pokrycia

Selekcji implikantów wykonywano dla dwóch zakresów rozmiarów macierzy: dla ko-
lumn i wierszy w liczbie 10–50 oraz 500–1000. Ponieważ w algorytmie Kapralskiego termy 
ustawiają się w kolejności nierosnących kosztów, natomiast w Kazakowa w sposób nieupo-
rządkowany, zbadano skuteczność metod rozwiązywania redukcji tablicy pokryć odrębnie 
dla obu algorytmów. Badania wykonywano na 100 próbach losowych. Limit generowanych 
kombinacji wynosił 100 tys. Wyniki zestawione są w tabelach 4 i 5.

Pewne wątpliwości metodologiczne dotyczą pytania, czy nie należało najpierw przepro-
wadzić badań metod selekcji implikantów, a dopiero potem wykonać testy porównawcze 
algorytmów Kapralskiego i Kazakowa, z optymalnymi dla każdego z nich metodami mi-
nimalizacji pokryć. W takiej sytuacji dla algorytmu Kazakowa należałoby wybrać metodę 
Bowmana-McVeya. Jednak różnice pomiędzy metodą podstawową a Bowmana-McVeya dla 
algorytmu Kazakowa, biorąc pod uwagę wszystkie kryteria, są rzędu kilku procent. Ponadto 
przy badaniu metod rozwiązywania problemu minimalnego pokrycia porównywano tabli-
ce prawdy o zakresie 500–1000 wierszy na 500–1000 kolumn. Macierze wejściowe użyte 
w testach z podrozdziału 6.1 były dużo mniejsze, maksymalnie rzędu 30 kolumn na 1000 
wierszy oraz 50 wierszy na 5000 kolumn, a różnica w wynikach pomiędzy algorytmem  

cd. tab. 3



108

Kazakowa a Kapralskiego była na poziomie 33–46%. Stąd wniosek, że przeprowadzone te-
sty porównawcze pomiędzy algorytmami generacji implikantów, przy takich samych meto-
dach rozwiązywania problemu minimalnego pokrycia, są poprawne.

T a b e l a  4

Wpływ algorytmu wyznaczania pokrycia na wyniki syntezy algorytmem Kapralskiego

Metody: Podsta-
wowa

Z 
losowaniem

Z losow. 
uwzgl. koszty Chvatala

Bar-
Yehudy 
i Evena

Bowmana-
McVeya

Do- 
kładna

Zakres 
wierszy 
i kolumn:

10–50

Średni czas 
redukcji [s] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.53

Średnia liczba 
termów 3 3 3 3 6 4 3

Średnia liczba 
argumentów 5 5 5 5 8 6 5

Średnia 
powierzchnia 26 28 28 27 91 44 25

Średnia liczba 
tranzystorów 8 8 8 8 17 11 8

Średnia liczba 
literałów 5 5 5 5 11 7 5

Zakres 
wierszy 
i kolumn

500–1000

Średni czas 
redukcji [s] 0,87 0,89 0,89 1,24 5,82 1,80 –

Średnia liczba 
termów 72 72 72 72 153 140 –

Średnia liczba 
argumentów 85 87 88 85 141 105 –

Średnia 
powierzchnia 12 469 12 895 13 029 12 591 44 310 29 774 –

Średnia liczba 
tranzystorów 528 546 531 529 1106 1119 –

Średnia liczba 
literałów 456 475 459 457 953 979 –
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T a b e l a  5

Wpływ algorytmu wyznaczania pokrycia na wyniki syntezy algorytmem Kapralskiego

Metody Podsta-
wowa

Z loso-
waniem

Z losow. 
uwzgl. 
koszty

Chvatala
Bar-

Yehudy 
i Evena

Bowmana-
McVeya Dokładna

Zakres wierszy 
i kolumn 10–50

Średni czas 
redukcji [s] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Średnia liczba 
termów 4 4 4 4 4 4 4

Średnia liczba 
argumentów 5 5 5 5 5 5 5

Średnia 
powierzchnia 58 58 58 58 73 58 58

Średnia liczba 
tranzystorów 11 11 11 11 12 11 11

Średnia liczba 
literałów 7 7 7 7 8 7 7

Zakres wierszy 
i kolumn 500–1000

Średni czas 
redukcji [s] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

Średnia liczba 
termów 101 100 100 101 118 98 98

Średnia liczba 
argumentów 103 103 103 103 116 102 101

Średnia 
powierzchnia 21 372 21 104 21 097 21 357 27 924 20 487 20 386

Średnia liczba 
tranzystorów 718 713 713 718 839 701 700

Średnia liczba 
literałów 618 613 613 617 721 603 602

5.4. Porównanie algorytmów redukcji argumentów

Przeprowadzając syntezę zmodyfikowaną metodą Kapralskiego I, wybierając pod-
stawowy algorytm selekcji implikantów i algebrę podziałów jako narzędzie redukcji argu-
mentów, otrzymuje się dla zadania syntezy z rozdziału 2 następujące rozwiązanie:

 
y x x x x x x x x= + +3 4 1 2 3 1 2 4
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złożone z 4 argumentów (8 literałów) i 3 termów. Pod względem wskaźnika jakości (1) dla 
układów PLA, nawet z wykorzystaniem metody dokładnej rozwiązywania problemu mini-
malnego pokrycia, nie uzyskano tak zadowalających wyników jak w tym przypadku. Wyni-
ka stąd, jak wielkie znaczenie dla wyniku syntezy ma redukcja argumentów zwłaszcza, że 
w rozpatrywanych przypadku tablica oryginalna była niewielkich rozmiarów: 13 × 7. Pamię-
tając  jednak o  fakcie,  iż usuwając argumenty można nieumyślnie pozbyć się argumentów 
najbardziej korzystnych, przeprowadzono szersze badania porównawcze syntezy z redukcją 
zmiennych i bez (tab. 6). Przy okazji porównano algorytmy znajdowania bazy i oparty na 
rachunku podziałów. Do badań wybrano algorytm Kazakowa w połączeniu z metodą Bow-
mana-McVeya, limit generowanych kombinacji podmacierzy ustalono na 100 tys. Badania 
przeprowadzono na 50 losowych tablicach prawdy o zakresach liczby wierszy i kolumn ma-
cierzy wejść 10–50. Macierz wyjść w każdym przypadku była jednokolumnowa. 

T a b e l a   6

Wyniki syntezy w zależności od metody redukcji argumentów

Metody redukcji Brak MINBASE MINHMAX DRMAX MAXERMIN Algebra
podziałów

Zakres
wierszy 
i kolumn

10–50

Średni czas 
redukcji argum.
[s]

0,00 3,50 1,23 0,02 0,02 127,36

Średni czas 
syntezy [s] 0,00 3,50 1,23 0,02 0,02 127,36

Średnia liczba 
termów 6 7 6 6 6 6

Średnia liczba 
argumentów 8 6 7 7 7 5

Średnia 
powierzchnia 98 83 85 85 87 60

Średnia liczba 
tranzystorów 18 26 23 24 24 22

Średnia liczba 
literałów 12 20 18 18 18 16

5.5. Porównanie algorytmów syntezy układów dwupoziomowych

Jeśli przez zadeklarowany odcinek czasu algorytmy nie zwrócą rozwiązania, wówczas 
następuje przedwczesne zakończenie procesu redukcji. Dla algorytmu MAXERMIN, który 
jako jedyny ustala bazę macierzy wejść od góry (top-down), do syntezy jest brana macierz 
zredukowana, a w pozostałych przypadkach niezredukowana. W niniejszym eksperymencie 
ustalono maksymalny czas na 3600 s, aby umożliwić porównanie wszystkich metod.

Pod względem wskaźnika jakości jakim jest powierzchnia PLA (wzór (1)), redukcja argu-
mentów korzystnie wpływa na syntezę logiczną. Redukcja argumentów wpływa negatywnie 
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na liczbę literałów w minimalizacji układów Semi Custom i Full Custom. Co do skuteczności 
metod usuwania zmiennych, która jest mierzona liczbą argumentów w rozwiązaniu, najlep-
szą jest redukcja argumentów algebrą podziałów. Na drugim miejscu uplasował się algorytm 
MINBASE. Pozostałe metody przybliżone dają wyniki porównywalne. Biorąc pod uwagę 
szybkość procesu redukcji, najlepszymi algorytmami są DRMAX oraz MAXERMIN. Meto-
da oparta na algebrze podziałów jest najbardziej czasochłonna. Można również zauważyć, że 
całkowity czas syntezy prawie w całości zdeterminowany jest redukcją argumentów.

T a b e l a   7

Wyniki porównawcze algorytmu Espresso z algorytmami Kazakowa i Kapralskiego

Algorytm: Espresso Kazakow Kazakow  
z DRMAX Kapralski Kapralski 

z DRMAX
Zakres
wierszy i kolumn 10–50 (20 prób losowych)

Limit kombinacji 
podmacierzy – 100 tys. 100 tys. 100 tys. 100 tys.

Średni czas 
syntezy [s] 0,32 0,01 0,03 1,95 0,19

Średnia ilość 
termów: 22 25 25 24 25

Średnia ilość 
argumentów: 20 19 7 19 7

Średnia 
powierzchnia: 1419 1465 759 1453 760

Średnia ilość 
tranzystorów: 257 271 296 276 301

Zakres
wierszy i kolumn 200–500 (10 prób losowych)

Limit liczby 
kombinacji – 10 tys. 10 tys. 1 tys. 1 tys.

Średni czas 
syntezy[s] 1762,01 10,04 61,42 100,64 135,65

Średnia liczby 
termów 199 287 290 294 292

Średnia liczby 
argumentów 252 185 78 170 73

Średnia 
powierzchnia 110 038 120 081 65 700 113 766 63 525

Średnia liczby 
tranzystorów 3081 3904 3994 4227 4213

W tym podrozdziale zawarte są wyniki z przeprowadzonych badań porównawczych po-
między Espresso a algorytmami Kazakowa i Kapralskiego. Testowano wersje wielowyjścio-
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we obu metod nadające się do syntezy matryc PLA. Sugerując się wynikami z podrozdziału 
5.3 w zakresie badań skuteczności metod rozwiązywania problemu minimalnego pokrycia, 
dla algorytmu Kazakowa wybrana została metoda Bowmana-McVeya, natomiast dla algoryt-
mu Kapralskiego – metoda podstawowa. Liczbę wyjść testowanych tablic prawdy losowa-
no z przedziału od 1 do 30. Badano dwa zakresy wymiarów macierzy wejść: o kolumnach 
i wierszach z przedziału 10–50 oraz 200–500. Ponadto sprawdzano metody z redukcją argu-
mentów (za pomocą algorytmu DRMAX) i bez redukcji. Algorytm DRMAX wybrano dlate-
go, ponieważ w poprzednim eksperymencie dawał najlepsze wyniki. Maksymalny czas, po 
którym redukcja zmiennych wejściowych jest automatycznie przerywana, ustawiono na 60 s. 
Porównywano rezultaty uśrednione minimalizacji dla 20 (dla pierwszego) i 10 (dla drugiego 
zakresu) prób losowych. Wyniki zestawiono w tabeli 7.

Chociaż algorytm Espresso zapewnia rozwiązania o najmniejszej średniej liczbie termów 
i tranzystorów, to algorytmy Kazakowa i Kapralskiego uzupełnione o algorytm redukcji ar-
gumentów DRMAX zwyciężają pod względem średniej  liczby argumentów i powierzchni 
projektowanego układu. Efektywność czasowa obu tych metod wchodzących w skład pro-
gramu PKmin jest w porównaniu z programem Espresso bardzo wysoka.

6. Podsumowanie 

W  artykule  przedstawiono wybrane  algorytmy  implementowane w  programie  PKmin 
oraz przebadano właściwości tego programu pod kątem syntezy dwupoziomowych układów 
logicznych strukturze bramkowej i PLA. Wybrane konfiguracje narzędzi programu PKmin 
porównano z programem Espresso stanowiącym światowy standard w tej dziedzinie projek-
towania. Wskazano w jakim zakresie własności programu PKmin są konkurencyjne z tym 
programem. Ponieważ przedstawione wyniki nie wyczerpują wszystkich możliwości progra-
mu PKmin, który można zastosować również do syntezy wielopoziomowej i dekompozycji 
funkcjonalnej  układów  kombinacyjnych  w  najbliższej  przyszłości  zostaną  przedstawione 
wyniki uzyskane w tym zakresie [1]. Program PKmin zostanie porównany eksperymentalnie 
z programami: DEMAIN [20], stworzonym w Zakładzie Podstaw Telekomunikacji Politech-
niki Warszawskiej oraz ZUBR [21], zbudowanym na Politechnice Białostockiej we współ-
pracy z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Informatyki i Radioelektroniki w Mińsku, 
z wykorzystaniem tych samych problemów testowych.
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A HYBRID ALGORITHM FOR PROBABILISTIC 
TRAVELING SALESMAN PROBLEM

S t r e s z c z e n i e

W artykule rozważono Probabilistyczny Problem Komiwojażera (PTSP), dla którego został zaproponowa-
ny algorytm hybrydowy, łączący algorytm ewolucyjny z metodami optymalizacji lokalnej i obliczeniami 
równoległymi. Metody optymalizacji lokalnej obejmują operatory 1-shift i 2-p-opt. Przebadano ekspery-
mentalnie  kilka wariantów  algorytmu  ewolucyjnego  i  hybrydowego  oraz wpływ  zastosowanych metod 
optymalizacji lokalnej i metod zrównoleglenia obliczeń na jakość znajdowanych rozwiązań.

Słowa kluczowe: PTSP, algorytm ewolucyjny, równoległy algorytm ewolucyjny, algorytm hybrydowy

A b s t r a c t

In  this paper Probabilistic Traveling Salesman Problem (PTSP)  is considered and a hybrid algorithm is 
proposed,  in  which  an  evolutionary  algorithm  is  combined with  local  optimization  and  parallelization 
techniques. Local optimization methods  include 1-shift  and 2-p-opt operators. Several basic variants of 
evolutionary and hybrid algorithms are experimentally tested and compared.

Keywords: PTSP, evolutionary algorithm, parallel evolutionary algorithm, hybrid algorithm
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1. Wstęp

W artykule rozważono Probabilistyczny Problem Komiwojażera (PTSP), który stanowi 
uogólnienie klasycznego Problemu Komiwojażera (TSP). W problemie PTSP miasta na trasie 
komiwojażera są odwiedzane z pewnym, z góry określonym, prawdopodobieństwem.Zada-
nie polega na znalezieniu takiej trasy a priori, która minimalizuje wartość oczekiwaną kosztu 
ścieżki. PTSP jest problemem NP-trudnym, co wynika z NP-trudności TSP. TSP jest szczegól-
nym przypadkiem PTSP, gdzie prawdopodobieństwo odwiedzenia każdego miasta jest równe 
1. Problem PTSP może zostać wykorzystany do modelowania zadań w logistyce i planowaniu 
transportu, takich jak: dzienna dostawa towarów z losowym zapotrzebowaniem, sekwencjo-
nowanie zadań ze zmiennym kosztem czy planowanie trasy w domach spokojnej starości [9].

Do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych z klasy NP stosowane są często uni-
wersalne algorytmy iteracyjne, jakimi są metaheurystyki. W wyniku połączenia dwóch lub 
więcej takich samych (lub różnych) metaheurystyk powstaje homogeniczny (lub heteroge-
niczny) algorytm hybrydowy. Połączenie to może mieć charakter jednorodny lub niejedno-
rodny i zostać zrealizowane sekwencyjnie albo w modelu obliczeń równoległych. W litera-
turze spotykane są opisy algorytmów hybrydowych zbudowanych z połączenia algorytmu 
optymalizacji globalnej, takiego jak algorytm ewolucyjny (EA), z heurystyką przeszukiwa-
nia lokalnego. Można tego dokonać np, przez wykorzystanie algorytmu wyszukiwania z tabu 
(TS) jako mutacji [12] lub przez zastosowanie mechanizmu dekodowania chromosomu [7].

W artykule przedstawiono algorytm hybrydowy, w którym zastosowano metody optyma-
lizacji lokalnej w algorytmie ewolucyjnym oraz równoległy model migracyjny EA. Badania 
eksperymentalne kilku wariantów algorytmu ewolucyjnego i hybrydowego dla problemu PTSP 
wykonano na podstawie odpowiednio zmodyfikowanych benczmarków dla problemu TSP [13].

Dalsza część artykułu zorganizowana jest następująco. W rozdziale 2 przedstawiono formalną 
definicję problemu PTSP oraz jego ogólną interpretację. W rozdziale 3 zawarto przegląd litera-
tury. W rozdziale 4 przedstawiono istniejące metody optymalizacji lokalnej, tj, 1-shift i 2-p-opt. 
W rozdziale 5 zawarto opis algorytmu hybrydowego, a w rozdziale 6 przeprowadzono badania 
symulacyjne. W rozdziale 7 podsumowano wyniki pracy i wskazano kierunki dalszych badań.

2. Problem PTSP

Probabilistyczny Problem Komiwojażera (PTSP) jest rozszerzeniem klasycznego Proble-
mu Komiwojażera (TSP). Oprócz odległości między parami miast zadane jest prawdopodo-
bieństwo odwiedzenia danego miasta. Celem optymalizacji jest znalezienie takiej trasy a prio-
ri, która minimalizuje całkowity oczekiwany koszt ścieżki komiwojażera. Klasyczny problem 
komiwojażera polega na znalezieniu najkrótszej trasy pomiędzy miastami, w której każde mia-
sto musi zostać odwiedzone tylko jeden raz, w wersji probabilistycznej każde miasto może 
zostać odwiedzone tylko z pewnym prawdopodobieństwem. Komiwojażer wpierw decyduje 
o kolejności odwiedzenia miast (tworzy trasę a priori), a następnie dostaje informacje, które 
miasta mają zostać odwiedzone, a które nie. Miasta są odwiedzane w kolejności wyznaczonej 
przez trasę a priori z pominięciem miast, których nie trzeba odwiedzić – tworząc w ten sposób 
trasę „wyciętą”. Zadaniem optymalizacji jest znalezienie takiej trasy a priori, która minimali-
zuje średnią długość wszystkich możliwych „wyciętych” tras komiwojażera.
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2.1. Formalna definicja PTSP

Rozważmy pełny, symetryczny graf ważony G = (V, E), gdzie V = {v1, v2, v3, ..., vn} 
jest zbiorem wierzchołków, E ⊆ V × V jest zbiorem krawędzi. Do każdego wierzchołka vi  
(i = 1, 2, 3, ..., n) przypisane jest prawdopodobieństwo pi wystąpienia wierzchołka vi. Zada-
niem PTSP jest znalezienie takiego cyklu Hamiltona w grafie G, który minimalizuje funkcję 
celu:  

  (1)

Przez d(i, j), i, j = 1, 2, 3, ..., n, rozumieć należy wagę krawędzi pomiędzy wierzchołkami 
vi oraz vj, gdzie vi, vj ∈ V. Przez λ = (λ(1), λ(2), λ(3), ..., λ(n)) rozumieć należy permutację bez 
powtórzeń nad zbiorem V, w dalszej części artykułu zwaną naprzemiennie trasą a priori lub 
osobnikiem. Przez krawędź lub łuk rozumiana będzie trasa od λ(i), do λ(j), ∀(λ(i), λ(j)) ∈ λ, 
Problem PTSP jest problemem NP-trudnym, wynika to wprost z NP-trudności TSP, zostało 
to udowodnione w [4].

W przypadku, gdy ∀pi = p mówimy o homogenicznym, a w przeciwnym przypadku o he-
terogenicznym Probabilistycznym Problemie Komiwojażera.

2.2. Funkcja celu

Funkcja celu (oczekiwany koszt trasy λ) obliczany jest w czasie 0(n2) [4]:
W przypadku heterogenicznym:

  (2)

Oczekiwany koszt trasy jest sumą wag wszystkich łuków w trasie λ pomiędzy miastem 
λ(i), a λ(i + r), pomnożonych przez prawdopodobieństwo wystąpienia tych miast, tj, pλ(i) pλ(i+r) 
oraz prawdopodobieństwo nie wystąpienia między nimi innych miast qλ(t).

W przypadku homogenicznym:

  (3)

Oczekiwany koszt trasy (3) jest ważoną sumą wag wszystkich łuków w trasie λ. 
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3. Przegląd literatury

W 1985 roku Jaillet [4] zaprezentował Probabilistyczny Problem Komiwojażera (PTSP), 
który jest probabilistyczną wersją klasycznego problemu komiwojażera (TSP). W następnej 
pracy [5] autor wykazał, że optymalne rozwiązanie dla TSP nie jest optymalnym rozwiąza-
niem dla PTSP, co wskazało potrzebę stworzenia nowych narzędzi, zbudowanych z uwzględ-
nieniem probabilistycznej natury problemu.

W chwili powstawania niniejszego artykułu dostępnych było kilka publikacji implemen-
tujących  inteligentne metody obliczeniowe dla problemu PTSP: Scatter Search  z  algoryt-
mem symulowanego wyżarzania  (SA)  [8],  algorytm ewolucyjny  (EA)  [10] oraz algorytm 
optymalizacji mrowiskowej (ACO) [2, 3]. W pracach [8, 10] wykazano efektywność opera-
tora krzyżowania ERX, w porównaniu z innymi operatorami rekombinacji. Fakt ten został 
również potwierdzony w [6], gdzie operator ERX został porównany z operatorem UOBX dla 
różnych rozkładów gęstości prawdopodobieństwa. 

W  [6]  zostały  rozważone  różne  schematy  migracyjne  dla  algorytmu  genetycznego.
Stwierdzono, że migracja nie może występować zbyt często, gdyż doprowadza to nasycania 
się populacji osobnikami o zbliżonych cechach, co jest szczególnie niekorzystne w połącze-
niu z operatorem ERX.

We wspomnianych  pracach metody  optymalizacji  lokalnej  (o  ile  je wykorzystywano) 
ograniczały się do jednej z dwóch metod zaprezentowanych w [1]. Na uwagę zasługuje fakt, 
że  owe metody,  a właściwie  równania  rekurencyjne  z  nimi  związane,  zawierały  błąd,  co 
zostało wykazane w  [2]. Tam  też  przedstawiono  poprawne  równania  operatorów  2-p-opt 
i 1-shift dla przypadku heterogenicznego, jak i homogenicznego.

4. Metody optymalizacji lokalnej

Istnieją dwie podstawowe metody, 2-p-opt  i 1-shift, które służą optymalizacji  lokalnej 
w PTSP. Są to odpowiedniki metod stosowanych w TSP dostosowane do probabilistycznej 
natury PTSP. Dostosowanie to polega na uproszczeniu złożoności obliczeniowej funkcji celu 
(1)  poprzez wyprowadzenie  równań  rekurencyjnych. Dokładny  opis metod  optymalizacji 
lokalnej, wraz z odpowiadającymi im równaniami rekurencyjnymi uproszczającymi oblicze-
nia, znajduje się w [6] – tutaj przedstawimy jedynie istotę tych operatorów.

4.1. Operator 2-p-opt

Metoda 2-p-opt polega na odwróceniu sekwencji miast w trasie λ między miastem λ(i) 
i λ(j). Jest to specjalna odmiana algorytmu 2-opt, stosowanego w klasycznej wersji problemu 
TSP, dostosowana do stochastycznej natury problemu PTSP poprzez wprowadzenie równań 
rekurencyjnych wyznaczających zmianę wartości funkcji celu. Dokładna forma równań, jak 
i dokładny opis działania operatora został przedstawiony w [6]. Przykład zastosowania ope-
ratora 2-p-opt dla trasy przedstawionej na rys. 1a zaprezentowano rys. 1b. 

Całkowity czas potrzebny na optymalizację osobnika z wykorzystaniem metody 2-p-opt 
wynosi  0(n2) w przypadku  eksploracji  całego otoczenia  osobnika  (tzn, wszystkich możli-
wych rozwiązań osiągalnych przez zadanie operatora 2-p-opt).
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Rys. 1. Zastosowanie operatora 2-p-opt dla i = 2, j = 7

Fig. 1. 2-p-opt operator used for i = 2 and j = 7

4.2. Operator 1-shift

Metoda 1-shift polega na przesunięciu sekwencji miast od pozycji i do j w trasie λ o jedną 
pozycję w lewo, tak aby miasto na pozycji i + 1 znalazło się na pozycji i, a miasto na pozycji 
i na miejscu miasta j; dokładny opis metody wraz z odpowiednimi równaniami znajduje się 
w [6]. Przykład zastosowania operatora 1-shift dla trasy na rys. 2a pokazano rys. 2b.

Całkowity czas potrzebny na optymalizację osobnika z wykorzystaniem metody 1-shift 
w przypadku eksploracji całego otoczenia (tzn. wszystkich osobników osiągalnych za pomo-
cą metody 1-shift) wynosi 0(n2).

Rys. 2. Zastosowanie operatora 1-shift dla i = 3, j = 7

Fig. 2. 1-shift operator used for i = 3 and j = 7

a) b)

a) b)
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A l g o r y t m   1

Algorytm hybrydowy

1: inicjalizuj populację początkową P algorytmem NN
2:

wyznacz dopasowanie ∀λ ∈ P jako 
1
ε λ[ ]

 

3: if optymalizacja początkowa then
4:     ∀λ ∈ P zastosuj operator 1-shift i/lub 2-p-opt
5: end if
6: while warunek stopu nie jest spełniony do
7:     P′ ← selekcja turniejowa z P (z elitaryzmem)
8:     if uzupełnij populację then
9:         zastąp 5% najsłabszych osobników z P′, osobnikami wygenerowanymi z NN
10:     end if
11:     krzyżuj osobniki z P′ metodą ERX
12:     mutuj osobniki z P′ metodą Transposition
13:     if optymalizacja lokalna then
14:         ∀λ ∈ P zastosuj operator 1-shift i/lub 2-p-opt
15:     end if
16:     if migracja osobników then
17:         wybierz reprezentantów z P′ i dokonaj migracji „do następnego”
18:     end if
19:     P ← P′
20: end while 

5. Algorytm hybrydowy

Jednym ze  stosowanych  schematów zrównoleglenia  algorytmu genetycznego  jest pro-
wadzenie obliczeń w ramach współbieżnych procesów ewolucyjnych – zwanymi wyspami 
– w tzw, modelu migracyjnym, w którym występuje wymiana osobników między wyspami. 
„Algorytm 1” przedstawia schemat algorytmu hybrydowego, opartego na równoległym algo-
rytmie ewolucyjnym w modelu migracyjnym, w którym hybrydyzacja została zrealizowana 
przez zastosowanie metod optymalizacji lokalnej (2-p-opt i 1-shift). W modelu migracyjnym 
współbieżne procesy ewolucyjne wymieniają się informacją o najlepszych znalezionych roz-
wiązaniach, z pewnym niewielkim prawdopodobieństwem, w każdej iteracji i według zdefi-
niowanego schematu migracyjnego. Do kodowania osobników wykorzystano reprezentację 
ścieżkową. Każdy osobnik populacji początkowej algorytmu inicjowany jest za pomocą me-
tody zachłannej NN (Nearest Neighbour), która buduje rozwiązanie, zaczynając od losowo 
wybranego wierzchołka, a następnie sukcesywnie wybiera ze zbioru jeszcze niewybranych 
wierzchołków następny – najbliższy. Skuteczność algorytmu NN dla zadania PTSP zosta-
ła potwierdzona w [6]. W razie potrzeby populacja poddawana jest optymalizacji lokalnej. 
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Linie 8−10 prezentują mechanizm uzupełniania populacji rodzicielskiej nowo wygenero-
wanymi osobnikami w celu uniknięcia przedwczesnej zbieżności algorytmu. Linie 16−18 
realizują migrację osobników między procesami ewolucyjnymi. 

6. Badania symulacyjne

Trzy warianty „Algorytmu 1”, w którym populacja początkowa została zoptymalizowana 
i występowała migracja między wyspami, zostały porównane z trzema wariantami algorytmu 
ewolucyjnego (tab. 4).

Dla danych testowych pochodzących z bibliotek TSPLib [13] zostały wygenerowane 
wektory prawdopodobieństw z rozkładem jednostajnym, Zmodyfikowane instancje testowe 
oznaczono dla odróżnienia od instancji standardowych sufiksem „*”. Zadanie optymaliza-
-cyjne polegało na minimalizacji długości trasy a priori. 

Implementacja modelu migracyjnego zrealizowana została w architekturze „master-sla-
ve”, gdzie każdy z dwóch procesów „slave” odpowiadał jednej podpopulacji, a „master” od-
powiedzialny był za komunikację między podpopulacjami. Ewolucja w każdej podpopulacji 
stanowiła oddzielny proces. Procesy komunikowały się za pomocą wymiany wiadomości 
(ang, message passing), wykorzystano biblioteki MPICH2 [11].

Badania zostały przeprowadzone na procesorze dwurdzeniowym Intel Core 2 Duo 2.1 GHz, 
wszystkie algorytmy użyte w testach zostały zaimplementowane w języku C.

6.1. Wpływ metody optymalizacji lokalnej

W celu zbadania jakości generowanych rozwiązań przez operatory optymalizacji lokal-
nej, utworzono za pomocą algorytmu NN jednego osobnika, a następnie poddano go wie-
lokrotnej optymalizacji, za każdym razem losując punkty i, j z rozkładem jednostajnym. 
Kryterium stopu stanowiło 100 iteracji. Wpływ metod optymalizacji przedstawiono w ta-
belach 1, 2 i 3, odpowiednio dla metod 1-shift, 2-p-opt oraz sekwencyjnego połączenia obu 
operatorów, Tabele zawierają informacje o najkrótszej, najdłuższej oraz średniej znalezionej 
trasie, średnim czasie potrzebnym na wykonanie symulacji oraz odchyleniu standardowym 
długości trasy. Test powtórzono 10 razy dla każdej instancji.

T a b e l a  1
Długość trasy wyznaczona metodą 1-shift

Instancja
Znaleziona trasa Średni czas 

obliczeń [s]

Odchylenie
standardowe 

długości trasynajkrótsza średnia najdłuższa

eil51* 386,51 402,88 413,79 0,13 13,37
berlin52* 7243,87 7471,85 7813,81 0,18 279,21
rd100* 7153,91 7571,71 8076,91 1,90 322,29

kroA100* 18848,70 20421,69 21803,60 1,97 862,90
kroC100* 19527,20 21394,91 24820,10 1,89 1825,36
eil101* 550,10 573,54 618,87 2,18 19,61
lin105* 13008,50 14635,13 15882,00 2,62 933,25
ch150* 5625,81 6092,12 6341,78 9,84 223,87
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Ta b e l a   2

Długość trasy wyznaczona metodą 2-p-opt

Instancja
Znaleziona trasa Średni czas 

obliczeń [s]

Odchylenie
standardowe 
długości trasynajkrótsza średnia najdłuższa

eil51* 378,84 405,79 421,82 0,46 14,56
berlin52* 6763,82 7179,45 7763,94 0,44 354,81
rd100* 7163,98 7533,50 7862,07 6,27 211,27

kroA100* 20508,90 21374,58 21953,90 6,32 536,96
kroC100* 19971,30 21532,96 23472,90 5,74 1211,05
eil101* 556,61 578,66 601,74 6,53 14,61
lin105* 13100,0 14641,66 16137,20 7,66 1190,46
ch150* 5676,87 6194,46 6596,17 29,18 370,47

Przeważnie najlepsze rezultaty daje połączenie dwóch metod optymalizacji, jednak jest 
to rozwiązanie bardziej kosztowne. Nie ma natomiast większej różnicy pomiędzy metodami 
1-shift czy 2-p-opt, obie generują podobnej jakość rozwiązanie mimo różnego schematu eks-
ploracji przestrzeni dopuszczalnych rozwiązań.

T a b e l a   3

Długość trasy wyznaczona metodami 2-p-opt i 1-shift 

Instancja
Znaleziona trasa Średni czas 

obliczeń[s]

Odchylenie
standardowe
długości trasynajkrótsza średnia najdłuższa

eil51* 381,90 407,41 420,95 0,59 10,70
berlin52* 6716,67 7125,82 7729,57 0,68 362,25
rd100* 7346,66 7657,58 7998,08 8,24 191,26

kroA100* 18678,80 20002,50 21792,60 8,35 1205,67
kroC100* 18762,20 20901,85 23794,7 8,72 1501,43
eil101* 538,82 578,84 631,83 8,43 28,89
lin105* 13050,60 14706,53 15812,80 10,30 814,63
ch150* 5598,42 5977,07 6552,47 39,34 298,08

6.2. Badania eksperymentalne algorytmów

W celu zbadania jakości generowanych rozwiązań przez algorytm hybrydowy zbadano 
go w czterech wariantach, zbudowanych z ogólnego schematu (algorytm 1) oraz porównano 
jakość generowanych  rozwiązań  z  implementacją  algorytmu ewolucyjnego oraz  równole-
głego algorytmu ewolucyjnego. Zestawienie konfiguracji testowanych algorytmów zawarto 
w tabeli 4, natomiast średnią długość znalezionej trasy oraz średni czas obliczeń z 5 prób 
symulacyjnych – w tab. 5 (najlepsze znalezione rozwiązanie zostało pogrubione) oraz tab. 6. 
W tab. 7 przedstawiono procentowy odstęp od średnio najlepszego znalezionego rozwiązania 
(wyróżnionego pogrubieniem), obliczany według wzoru (4):
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  (4)

gdzie: 
 i ∈ I, j ∈ J
 I – zbiór testowych instancji,
 J  – zbiór testowanych algorytmów,
 ri, j	 –	 procentowa	różnica	wyniku	w	testu	(i, j),
 vi, j	 –	 rozwiązanie	znalezione	przez	test	(i, j),
 mini{vi, j}	 –	 najlepsze	rozwiązanie	znalezione	we	wszystkich	testach	i dla j. 

Algorytm	hybrydowy	„H4”	generował	przeważnie	najlepsze	rozwiązania	ze	wszystkich	
przetestowanych	algorytmów.	Porównanie	algorytmów	„H1”	 i	 „H2”	sugeruje,	 że	bardziej	
opłacalną	strategią	hybrydyzacji	jest	stosowanie	metody	2-p-opt	jako	metody	optymalizacji	
lokalnej,	Algorytm	„H2”	średnio	znajdował	lepsze	rozwiązania	od	swojego	bezpośredniego	
konkurenta	algorytmu	„H1”,	ale	potrzebował	na	to	więcej	czasu.	Algorytm	„H3”,	który	uży-
wał	dwóch	różnych	metod	optymalizacji	na	wyspach	okazał	się	równie	szybki,	jak	algorytm	
„H2”,	wynika	to	z	faktu	synchronizacji	między	procesami.	Jednocześnie	okazało	się,	że	ta-
kie	podejście	(stosowanie	dwóch	różnych	metod	optymalizacji	na	dwóch	różnych	wyspach)	
średnio	znajduje	lepsze	rozwiązania	niż	używanie	tylko	jednej	metody.

T a b e l a  4

Zestawienie testowanych algorytmów

Parametr H1 H2 H3 H4 E1 E2 E3
Zrównoleglenie tak nie tak
Rozmiar	populacji 50
Inicjalizacja 
populacji algorytm NN

Optymalizacja 
początkowa 1-shift 2-p-opt 1-shift	i

2-p-opt
1-shift	i
2-p-opt

1-shift	i
2-p-opt – 1-shift	i

2-p-opt
Selekcja Turniej	z	elitaryzmem
Krzyżowanie ERX,	z	prawdopodobieństwem	0,4
Mutacja Transposition,	z	prawdopodobieństwem	0,1
Optymalizacja 
osobników 1-shift 2-p-opt 1-shift/2-

p-opt
1-shift	i	
2-p-opt – – –

Model migracji „do	kolejnej”,	5	osobników,	z	
prawdopodobieństwem	0,2

taki	jak	
H1-H4

Kryterium	stopu 25	iteracji	bez	poprawy	rozwiązania

Porównując	algorytmy	„E1”	i	„E3”,	widać,	jaki	wpływ	na	średnie	rozwiązanie	ma	zrów-
noleglenie	algorytmów.	Algorytm	„E3”	średnio	znajduje	dużo	lepsze	rozwiązanie	od	algoryt-
mu	„E1”.	Najgorsze	średnie	rozwiązanie	dla	każdej	instancji	znajdował	„czysty”	(nie	podle-

r
v
vi j

i j

i i j
,

,
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gający hybrydyzacji ani zrównolegleniu) algorytm ewolucyjny „E2”. Wszystkie hybrydyzo-
wane algorytmy znajdywały lepsze średnie rozwiązania (tylko w dwóch testach równoległy 
algorytm ewolucyjny znajdował średnio lepsze rozwiązanie).

T a b e l a  5

Wyznaczona długość trasy (średnia z 5 prób) 

Instancja H1 H2 H3 H4 E1 E2 E2
eil51* 337,92 333,86 328,58 325,24 363,43 364,40 358,941

berlin52* 6626,07 6337,99 6324,42 6321,20 6710,81 6625,75 6508,79
rd100* 6700,92 6680,92 6654,21 6508,79 6961,15 7102,21 6777,74

kroA100* 17833,00 17612,70 17555,70 18265,80 18555,70 19008,60 18769,1
kroC100* 18820,50 18951,00 18859,00 18751,00 18996,3 18969,20 18723,9

eil101* 514,12 510,532 512,95 509,36 521,566 529,62 519,459
lin105* 12890,30 12795,00 12845,00 12437,50 12899,00 13003,30 12897
ch150* 5574,97 5567,29 5572,74 5565,42 5588,78 5621,19 5577,74

T a b e l a  6

Średni czas potrzebny na znalezienie rozwiązania [s] (średnia z 5 prób) 

Instancja H1 H2 H3 H4 E1 E2 E2
eil51* 396,98 461,31 415,35 338,64 23,69 2,93 22,88

berlin52* 401,82 435,59 336,68 555,63 26,93 0,86 24,92
rd100* 578,09 1232,54 169,063 1473,80 295,59 3,58 291,14

kroA100* 1461,34 1743,00 1510,61 4046,84 298,17 5,13 287,75
kroC100* 1397,84 1128,50 1549,19 1310,46 289,54 4,07 287,25

eil101* 1176,14 1516,32 1441,78 2913,26 306,01 11,52 305,05
lin105* 3192,48 3237,27 3649,86 40809,91 339,00 9,96 343,65
ch150* 5119,42 3818,10 4836,26 4788,78 1303,02 13,13 1333,06

T a b e l a  7

Różnica procentowa długości trasy wyznaczona ze wzgl, na najlepsze rozwiązanie

Instancja H1 H2 H3 H4 E1 E2 E2
eil51* 3,89 2,65 1,0272 0 11,7421 12,0398 10,3622

berlin52* 4,82 0,26 0,0509 0 6,1635 4,8179 2,9676
rd100* 2,95 2,64 2,2342 0 6,9500 9,1172 4,1321

kroA100* 1,57 0,32 0 4,0448 5,6962 8,2759 6,9117
kroC100* 0,51 1,21 0,7215 0,1447 1,4548 1,3101 0
eil101* 0,93 0,23 0,7068 0 2,3967 3,9787 1,9831
lin105* 3,64 2,87 3,2764 0 3,7106 4,5491 3,6945
ch150* 0,17 0,03 0,1315 0 0,4197 1,0021 0,2214
Średnia 2,31 1,27 1,0186 0,5237 4,8167 5,6364 3,7841
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7. Podsumowanie

W artykule przedstawiono Probabilistyczny Problem Komiwojażera (PTSP), który stano-
wi uogólnienie klasycznego Problemu Komiwojażera (TSP), przedstawiono jego formalną 
definicję i ogólną interpretacje. Opisano dwie istniejące metody optymalizacji lokalnej oraz 
przedstawiono idee ich działania. Przebadano wpływ operatorów optymalizacji rozwiązań na 
jakość generowanych rozwiązań oraz stwierdzono, że żadna z dwóch porównywanych metod 
nie wyróżnia się. Zaprezentowano algorytmy hybrydyzowane metodami optymalizacji lokal-
nej oraz porównano je z trzema niehybrydyzowanymi algorytmami genetycznymi. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepsze rezultaty dla problemu PTPS dał algo-
rytm używający obu metod optymalizacji lokalnej (1-shift i 2-p-opt) jednocześnie. Optyma-
lizacji osobników zawsze towarzyszy wzrost czasu potrzebnego na ukończenie obliczeń, dla-
tego zasadne zdaje się rozdzielenie metod optymalizacji pomiędzy wyspami (procesami), tak 
aby na każdej wyspie odbywała się optymalizacja inną metodą. Takie podejście umożliwia 
„szerszą” eksplorację przestrzeni rozwiązań, a – jak wykazano drogą symulacji – znalezione 
rozwiązania są wysokiej jakości.

Dalsze badania mogą być ukierunkowane na przeniesienie obliczeń do architektury GP 
GPU (CUDA), przebadanie sprawności algorytmu przy występowaniu innych rozkładów 
prawdopodobieństwa oraz rozważyć różne klasy zadań zeń powstałych i współzależność 
między nimi, śledzenie optimum w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu lub znalezienie 
odpornego rozwiązania, które będzie nieczułe na drobne zmiany danych wejściowych zada-
nia optymalizacyjnego.
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EQUATIONS

S t r e s z c z e n i e

W artykule zaprezentowano metodę Poincarégo-Lindstedta pozwalającą na aproksymację rozwiązań okre-
sowych  równań  różniczkowych  opisujących  nieliniowe  obwody  elektryczne.  Przeprowadzono  analizę 
dokładności rozwiązania uzyskiwanego w wyniku zastosowania opisanej metody. Przedstawiono zastoso-
wanie metody na przykładzie równania van der Pola, a następnie uzyskane wyniki porównano z rozwiąza-
niami otrzymanymi na drodze analizy numerycznej.

Słowa kluczowe: metoda Poincarégo-Lindstedta, analiza układów elektrycznych, układy dynamiczne, 
równanie van der Pola

A b s t r a c t

This  paper  presents  the  Poincaré-Lindstedt  method  for  approximating  periodic  solutions  of  nonlinear 
circuit equations. An accuracy analysis is done for an approximation obtained by applying this method. An 
application of described method to the van der Pol equation is also covered and the results are compared 
with numerical solutions.
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1. Wstęp

Jednym z istotnych elementów analizy układów elektrycznych jest wyznaczanie przebie-
gów okresowych sprowadzające się do znalezienia okresowego rozwiązania równania róż-
niczkowego. W przypadku równań nieliniowych przy rozwiązywaniu tego problemu mogą 
pojawić się spore trudności. Zagadnienia, w których analityczne wyznaczenie rozwiązania 
nie  jest możliwe, można oczywiście rozwiązać, stosując metody numeryczne pozwalające 
przybliżać poszukiwane rozwiązania, jednak w pewnych przypadkach korzystne okazuje się 
znalezienie wzoru funkcji będącej rozwiązaniem równania lub przybliżającej to rozwiązanie, 
co można osiągnąć, wykorzystując różnorodne techniki analityczne. W niniejszym artykule 
opisano  jedną  z metod  perturbacyjnych  znaną  pod  nazwą metody Poincarégo-Lindstedta. 
Pierwotna wersja części materiału zawartego w artykule została zaprezentowana w [8].

Metoda będąca przedmiotem tej pracy w swojej nazwie łączy nazwiska dwóch matema-
tyków, gdyż opiera się równocześnie na twierdzeniu Henriego Poincarégo oraz na schemacie 
postępowania przy rozwiązywaniu równań różniczkowych zaproponowanym przez Andersa 
Lindstedta. Była to jedna z pierwszych technik pozwalających znaleźć rozwiązania okresowe 
równań różniczkowych, jednak ze względu na trudność w implementacji i wynikającą z niej 
konieczność wielokrotnego powtarzania żmudnych operacji matematycznych, została zastą-
piona przez metody lepiej dostosowane do możliwości prowadzenia obliczeń maszynowych. 
Wśród nich powszechnie znane są metody oparte na szeregach Voltairego, Fouriera, metody 
ekstrapolacyjne  i metody oparte na cyklach  iteracyjnych Newtona [9, 10]. Jednak  istnieją 
problemy, w których tytułowa metoda nadal pozwala osiągnąć jedne z najlepszych wyników, 
zwłaszcza w sytuacjach, w których proste metody perturbacyjne nie radzą sobie z rosnącymi 
nieograniczenie  składnikami wyższych  rzędów. Obecnie,  dzięki  środowiskom umożliwia-
jącym dokonywanie obliczeń  symbolicznych,  takim  jak Maple, Matlab  czy Mathematica, 
metoda  Poincarégo-Lindstedta może być z powodzeniem implementowana. Na uwagę za-
sługuje przedstawiona w [4, 5] propozycja stworzenia specjalnego pakietu usprawniającego 
obliczenia symboliczne prowadzone podczas wykonywania kolejnych iteracji.

Metoda Poincarégo-Lindstedta opiera się na następującym rozumowaniu: jeżeli funkcja 
będąca prawą stroną równania:

    (1)

gdzie ε ≥ 0 jest niewielkim parametrem, rozwija się w szereg potęgowy względem ε, wów-
czas można przypuszczać, że także rozwiązanie tego zagadnienia rozwija się w szereg potę-
gowy względem tego parametru – jest to tzw. formalne rozwinięcie rozwiązania. Wstawiając 
to  rozwinięcie,  zawierające  na  początku  nieznane  stałe,  do  równania  (1),  a  następnie  po-
równując współczynniki przy tych samych potęgach ε, otrzymuje się szereg potęgowy, któ-
ry przy odpowiednich warunkach nałożonych na równanie jest zbieżny do poszukiwanego 
rozwiązania. Wybierając odpowiednią liczbę początkowych wyrazów otrzymanego szeregu, 
otrzymuje się wzór funkcji, która może być dobrym przybliżeniem tego rozwiązania.

W rozdziale 2 niniejszego artykułu zawarto opis metody Poincarégo-Lindstedta dla rów-
nań różniczkowych pewnego  typu, który opracowany został na podstawie [2, 11]. W roz-
dziale 3 zaprezentowano zastosowanie tytułowej metody do analizy przykładowego obwodu 
elektrycznego. Równanie opisujące  ten obwód, znane  jako równanie van der Pola, należy 

′ =x t f t x t( ) ( , ( ), )ε
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do klasy  równań zwanych oscylatorami  relaksacyjnymi. Pod  tą nazwą kryją  się  równania 
o ciekawej własności – w dziedzinie ich rozwiązań pojawiają się na zmianę długie przedzia-
ły,  na których wartości  rozwiązania  zmieniają  się  nieznacznie oraz krótkie przedziały,  na 
których następują bardzo duże zmiany tych wartości. Równanie van der Pola ma rozwiązanie 
okresowe, co umożliwiło zastosowanie do jego analizy metody Poincarégo-Lindstedta. Tym 
sposobem zostały wyznaczone przybliżenia poszukiwanego rozwiązania dla różnych warto-
ści parametrów równania i z różną dokładnością, a następnie analitycznie otrzymane wyniki 
zostały porównane z numerycznie wygenerowanymi trajektoriami układu.

Wszelkie pojęcia oraz twierdzenia związane z teorią równań różniczkowych i układów 
dynamicznych stosowane w niniejszym artykule zostały szczegółowo opisane w [6, 7].

2. Metoda Poincarégo-Lindstedta

W  niniejszym  rozdziale  przedstawiono  metodę  Poincarégo-Lindstedta  dla  równań 
różniczkowych w postaci:

    (2)

gdzie wszystkie parametry występujące w równaniu są dodatnie, wartość ω jest bliska 1 oraz 
spełnione są założenia twierdzenia Poincarégo o rozwijaniu w szereg.

2.1. Wyprowadzenie metody

Łatwo zauważyć, że dla ε = 0 wszystkie rozwiązania równania (2) są kombinacjami funk-
cji cost i sint o okresie 2π. Można zatem założyć, że dla małych wartości ε istnieje rozwią-
zanie okresowe tego równania o okresie 2π/ω. Po wprowadzeniu nowej zmiennej czasowej 
τ zdefiniowanej wzorem:

    (3)

oraz parametru ψ zależnego od ε, opisanego zależnością:

    (4)

równanie (2) przyjmuje postać:

    (5)

gdzie:

    (6)

′′ + = ′ +x x f x x h tε ε ω( ( , , ) cos )

τ ω= t

ω εψ− = −2 1

′′ + = ′x x g x xε τ ε ψ( , , , , )

g x x x f x x h( , , , , ) ( )( ( , ( ) , ) cos( ))′ = + − − ′ + −−τ ε ψ β εβ εβ ε τ ψ1 1 1 2
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Z powyższych rozważań wynika, że poszukiwane rozwiązanie okresowe równania (2), 
będące funkcją zmiennej t o okresie 2π/ω, jest tożsame z rozwiązaniem okresowym równa-
nia (5), będącym funkcją zmiennej τ o okresie 2π. Zatem wyjściowy problem sprowadza się 
do znalezienia 2π-okresowego rozwiązania równania (5). Można przyjąć, że rozwiązanie to 
spełnia warunki początkowe:

  (7)

przy czym a(ε) jest nieznane, a poprawność drugiego warunku wynika z faktu, że pierw-
sza pochodna dowolnego nietrywialnego rozwiązania okresowego znika przynajmniej dla 
dwóch argumentów w każdym okresie. Korzystając z metody uzmienniania stałych, wyka-
zać można, że poszukiwane rozwiązanie spełnia poniższe równania całkowe:

  (8)

  (9)

przy czym równanie (9) otrzymano przez zróżniczkowanie stronami równania (8). Po wsta-
wieniu powyższych zależności do warunków 2π-okresowości:

  (10)

otrzymujemy dwa niezależne warunki konieczne 2π-okresowości rozwiązania równania (5):

  (11)

  (12)

Poszukiwane rozwiązanie x(τ) zagadnienia (5) zależy od wartości ε, a(ε) oraz ψ(ε). Za-
uważyliśmy wcześniej, że dla ε = 0 wszystkie rozwiązania tego zagadnienia są 2π-okresowe. 
Oznacza to, że dla ε = 0, a(0) i ψ(0) spełnione są warunki (11) i (12), co przy oznaczeniu 
lewych stron tych równań odpowiednio przez f1(ε, a, ψ) oraz f2(ε, a, ψ) można zapisać za 
pomocą równości:

  (13)

Z (13) oraz twierdzenia o funkcji uwikłanej wynika, że funkcje a(ε) oraz ψ(ε) są określone 
jednoznacznie w pewnym otoczeniu ε = 0, o ile zachodzi warunek:

x a x( ) ( ), ( )0 0 0= ′ =ε

x a u g x u x u u du( ) ( ) cos sin( ) ( ( ), ( ), , , )τ ε τ ε τ ε ψ
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    (14)

Wówczas istnieje rozwiązanie 2π-okresowe równania (5) o rozwinięciu:

    (15)

gdzie γn są 2π-okresowymi funkcjami zmiennej τ. Ponadto funkcje a(ε) oraz ψ(ε) rozwijają 
się w szeregi potęgowe zgodnie ze wzorami:

    (16)

przy czym łatwo zauważyć, że a0 = a(0) oraz ψ0 = ψ(0). 

2.2. Stosowanie metody

W  praktyce,  w  celu  zastosowania  metody  Poincarégo-Lindstedta,  bez  sprawdzania 
warunku (14) zakłada się, że x, a i ψ rozwijają się w przedstawione w (15) i (16) szeregi. Po 
wstawieniu tych rozwinięć do równania (5) wystarczy porównać wyrazy przy odpowiednich 
potęgach  ε,  otrzymując  przy  każdym  porównaniu  równanie  różniczkowe  drugiego  rzędu 
w postaci:

    (17)

z warunkami początkowymi

    (18)

Nieznane  parametry  występujące  w  powyższym  zagadnieniu  znajduje  się,  nakładając  na 
nie warunki  2π-okresowości wyznaczone w  podobny  sposób  jak  dla  zagadnienia  (5).  Po 
znalezieniu  przybliżenia  rozwiązania  x(τ)  z  zadaną  dokładnością,  należy  powrócić  do 
wyjściowej zmiennej t zgodnie ze wzorem (3).

2.3. Dokładność metody

Z  zależności  (4)  wynika,  że  ω  rozwija  się  w  szereg  potęgowy  zbieżny  w  pewnym 
otoczeniu ε zgodnie ze wzorem:

    (19)
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Przy oznaczeniach

    (20)

przybliżenie rozwiązania okresowego x(τ) równania (5) uzyskane po M  iteracjach metody 
Poincarégo-Lindstedta, w których  zmienna  τ przybliżona  została  za pomocą  zmiennej  τN,   
oznaczyć można symbolem xM(τN). Prawdziwa jest poniższa nierówność:

    (21)

Z ciągłości i różniczkowalności funkcji x(τ), będącej rozwiązaniem równania (5) wynika, że 
dla niewielkich wartości ε spełnia ona warunek Lipschitza z pewną dodatnią stałą L. Stąd:

    (22)

Ponadto:

    (23)

Z przeprowadzonej analizy wynika, że prawdziwe jest oszacowanie:

    (24)

a w szczególności dla M = N:

    (25)

gdzie T oznacza długość okresu rozwiązania x(τ). W celu wydłużenia (dla ε < 1) przedzia-
łu, na którym powyższe oszacowanie jest prawdziwe, należy zmniejszyć wartość stałej M 
względem N dla przybliżenia xM(τN). Dla M = N – 1 oraz M = N – 2 prawdziwe są zależności:

    (26)

    (27)
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3. Przykład zastosowania

Poniżej przedstawiono zastosowanie metody opisanej w rozdziale 2 do analizy obwodu 
elektrycznego, którego  schemat znajduje  się na  rys. 1. Obwód  ten został dobrany  tak, by 
w przejrzysty sposób zaprezentować na jego przykładzie opisaną metodę.

Rys. 1. Obwód elektryczny opisany równaniem van der Pola

Fig. 1. An electrical circuit for the van der Pol equation

Wybrany obwód składa się ze źródła prądu sinusoidalnego o amplitudzie I0 i pulsacji ω 
oraz połączonych równolegle kondensatora o pojemności C, cewki o indukcyjności L oraz 
diody tunelowej, której charakterystykę dobrze przybliża funkcja:

    (28)

gdzie α i β są dodatnimi stałymi. Równanie opisujące ten obwód ma zatem postać:

    (29)

Po  zróżniczkowaniu  stronami  równania  (29)  i  dokonaniu  zamiany  zmiennych  zgodnie  ze 
wzorami:

    (30)
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Równanie to można zapisać w postaci:

    (31)

Po wprowadzeniu trzech parametrów:

    (32)

równanie (31) przyjmuje postać:

    (33)

Otrzymane  równanie  nosi  nazwę  równania  van  der  Pola,  a  jego  analiza  przeprowadzona  
w [1, 3] pozwala stwierdzić, że dla dodatnich wartości parametrów μ, h i ω  posiada ono 
dokładnie jedno nietrywialne, stabilne rozwiązanie okresowe. Ze względu na postać równania 
(33), możliwe jest zastosowanie do niego metody Poincarégo-Lindstedta.

Analogicznie do rozumowania przeprowadzonego w rozdziale 2, w pierwszej kolejności 
należy wprowadzić do równania (33) stałą β oraz zmienne ψ i τ, spełniające zależności:

    (34)

w wyniku czego przyjmuje ono postać:

    (35)

Po nałożeniu warunków początkowych opisanych równościami:

    (36)

oraz  zastąpieniu  zmiennych a, ψ  i  τ  ich  rozwinięciami w  szeregi  potęgowe względem μ:

    (37)

w równaniu (35) pojawiają się niewygodne wyrażenia:

    (38)

′′ + = − ′+x x L
C

x x I L LCtβ ω
α
β

ω( ) cos1 32
0



µ β
ω α
β

ω ω= = =
L
C

h I L CL CL, ,0
3 2
3



′′ + = − ′+x x x x h tµ ω(( ) cos )1 2




τ ω ω µψ= = −−




t , 2 1

′′ + = + − − ′+ − −x x x x x hµ β µβ µβ τ ψ( ( ) ( ) ( ) cos( ))/1 1 11 2 2

x a x( ) ( ), ( )0 0 0= ′ =µ

a a x an
n

n

n
n

n

n
n

n
( ) , ( ) , ( ) ( ) cos ( )ε µ ψ ε µ ψ τ τ µ γ τ= = = +

=

∞

=

∞

=

∞

∑ ∑ ∑
0 0 1

0

( ) , cos/1 1 2

0
− −








=

∞

∑µβ τ µ ψn

n
n



135

które  w  celu  ułatwienia  dalszej  analizy  można  rozwinąć  w  szeregi  Maclaurina  zgodnie 
ze wzorami:

    (39)

    (40)

otrzymując równanie równoważne (35), w którym występują potęgi μ o wykładnikach wy-
łącznie całkowitych. Następnym etapem jest porównanie wyrazów występujących przy ko-
lejnych potęgach μ w tym równaniu. Wynikiem porównania wyrazów przy pierwszej potędze 
μ jest równanie:

    (41)

które po skorzystaniu ze wzoru na cosinus różnicy kątów można zapisać w postaci:

    (42)

Wyznaczone analogicznie do (11),  (12) warunki 2π-okresowości rozwiązania powyższego 
równania mają postać układu równań:

    (43)

z którego wyznaczyć można stałe a0 i ψ0 o ile jakobian tego układu jest niezerowy. W prze-
ciwnym wypadku można jedynie zastąpić jedną ze stałych funkcją drugiej z nich, natomiast 
ich konkretne wartości wyznaczone zostaną w kolejnych iteracjach. W większości przypad-
ków układ  (43)  jest  trudny  lub niemożliwy do  rozwiązania w  sposób  analityczny,  należy 
więc, korzystając z metod numerycznych, wyznaczyć poszukiwane stałe z zadaną dokład-
nością. Jeśli rozważany jakobian jest niezerowy, to otrzymane przybliżenie poszukiwanego 
rozwiązania okresowego ma postać:

    (44)

W celu znalezienia kolejnego wyrazu rozwinięcia funkcji x(τ), należy wstawić do równania 
(42) otrzymane wartości a0 i ψ0, a następnie, nakładając na nie warunki początkowe w postaci:

    (45)
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rozwiązać to równanie. Rozwiązaniem jest funkcja γ1(τ), we wzorze której występuje nie-
znana stała a1. Zwiększenie dokładności rozwinięcia w szereg stałej ψ powoduje pojawienie 
się kolejnej nieznanej stałej ψ1. Obie stałe zostają wyznaczone przez nałożenie warunków 
2π-okresowości na rozwiązanie równania otrzymanego w wyniku porównania wyrazów roz-
ważanego  równania występujących przy μ2.  Jeśli  stałe dają  się wyznaczyć,  tj.  jeśli  odpo-
wiedni jakobian nie zeruje się, to poszukiwane rozwiązanie okresowe można opisać wzorem:

    (46)

Kontynuując to postępowanie, można przybliżać poszukiwane rozwiązanie x(t) z coraz więk-
szą dokładnością.

Poniżej przedstawiono rezultaty otrzymane w wyniku implementacji metody do równania 
(33) z  różnymi wartościami parametrów. Obliczono przybliżenia rozwiązania okresowego 
z dokładnością O(μ) oraz O(μ2). Układy równań algebraicznych odpowiadające warunkom 
2π-okresowości zostały rozwiązane numerycznie z dokładnością do dziesięciu cyfr za pomo-
cą programu Maple 10. Na rys. 2 i 3 przedstawiono rzuty wyznaczonych przybliżeń  x t( )  po-
szukiwanego rozwiązania na płaszczyznę fazową oraz numerycznie wygenerowane trajek-
torie równania (33) startujące z punktu o współrzędnych  ( ( ), ( )) x x0 0′ . Przesunięcie w fazie 
między rozwiązaniem a jego przybliżeniem oczywiście rośnie wraz ze wzrostem t. Szczegóło-
wa analiza przeprowadzona w rozdziale 2 pokazuje, w jakim przedziale czasowym powyższe 
oszacowania  są  prawdziwe oraz w  jaki  sposób  zwiększyć  długość  tego  przedziału,  dlatego 
zrezygnowano z zestawienia wykresów rozwiązania i jego przybliżenia w płaszczyźnie (t, x).

x t a t t O t T( ) cos( ) ( ) ( )= + + + + + + ≤ ≤0 0 1 1 0 1
2 0ω ψ µψ γ ω ψ µψ µ dla

Rys.  2. Zestawienie  otrzymanych przybliżeń  rozwiązań  równania  (33),  obliczonych  z  dokładnością 
odpowiednio  O(μ)  i  O(μ2),  z  wygenerowanymi  numerycznie  trajektoriami  okresowymi 
równania (33)

Fig. 2. The approximate solutions of the equation (33) calculated with O(μ) (left figure) and O(μ2) 
(right figure) and numerically generated realizations of an orbit of the equation (33)



137

Rys. 3. Rzut  na  płaszczyznę  fazową  przybliżonego  rozwiązania  równania  (33)  obliczonego  z  do-
kładnością O(μ2) (ciemna linia) oraz wygenerowana numerycznie trajektoria równania (33)  
(jasna linia)

Fig. 3. An approximate solution of the equation (33), calculated with O(μ2) (dark line) and 
numerically generated realization of an orbit of the equation (33) (bright line)

4. Wnioski

W niniejszym artykule przedstawiona została metoda Poincarégo-Lindstedta, pozwalająca 
wyznaczać  przybliżenia  rozwiązań  okresowych  równań  różniczkowych  w  postaci  sumy 
pewnej  liczby  początkowych  wyrazów  zbieżnego  szeregu  potęgowego.  Zaprezentowano 
stosowanie  metody  oraz  wyznaczono  jej  dokładność  przy  poszukiwaniu  okresowych 
rozwiązań równań różniczkowych w postaci (2). Przedstawiono także równanie modelujące 
przykładowy  układ  elektryczny  i  dokonano  jego  analizy  za  pomocą metody  Poincarégo-
Lindstedta.  Następnie  wyniki  otrzymane  analitycznie  zestawiono  z  numerycznymi 
symulacjami przeprowadzonymi w środowisku Maple 10, otrzymując bardzo dużą zgodność.
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METODY FALKOWE W BADANIU USZKODZEŃ UKŁADU 
PRZENIESIENIA NAPĘDU

WAVELET ANALYSIS FOR LOCATION OF FAULTS 
ON DRIVE TRANSMISSION SYSTEM

S t r e s z c z e n i e

W dynamice maszyn roboczych napędzanych silnikami elektrycznymi zagadnienia nieliniowości układu 
przeniesienia napędu odgrywają istotną rolę, zwłaszcza w przypadku konieczności przeprowadzenia iden-
tyfikacji uszkodzeń. W artykule przedstawiono i przeanalizowano przykład zastosowania analizy falkowej 
do badania wybranych uszkodzeń nieliniowego układu przeniesienia napędu, takich jak: występowanie 
luzu w połączeniach mechanicznych i uszkodzenie łożyska tocznego. Uwzględniono też przypadek nieli-
niowego tłumienia w układzie maszyny roboczej.
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A b s t r a c t

In dynamics of milles driven with electric engines issues of the drive transmission systems nonlinearity will 
matter greatly, especially in case of the need to conduct the identification of faults. The paper presents an 
example of applying wavelet analysis for investigating chosen faults in the non-linear arrangement of the 
drive transmission so as: appearing of backlash in mechanical connections and damaging a roller bearing. 
Also a case of non-linear damping in the arrangement of the mill was taken into account.
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1. Wstęp

Celem artykułu było przedstawienie na przykładach symulacyjnych możliwości generowania 
sygnałów diagnostycznych z wykorzystaniem transformacji falkowych w nieliniowych układach 
przeniesienia napędu, tj. zawierających luzy, nieliniowe elementy sprężysto-tłumiące czy też 
uszkodzone łożyska. Przyjęto, że podstawą wnioskowania diagnostycznego są informacje ukryte 
w mierzalnych sygnałach. Należy więc dążyć do wydobycia tych informacji i skojarzenia ich 
ze zmianami pojawiającymi się w elementach przeniesienia napędu, które mogą być skutkiem 
występowania uszkodzeń [13]. Posługując się dyskretną reprezentacją sygnałów, otrzymujemy 
szeregi czasowe odpowiadające wartościom wybranych zmiennych opisujących dynamikę ukła-
du w czasie rozruchu, zmian obciążenia i hamowania maszyn. Są one często przykładami sygna-
łów niestacjonarnych, głównie ze względu na nagłe i krótkotrwałe skoki obciążenia. W procesie 
rozpoznawania stanu monitorowanego obiektu istotne jest określenie związku pomiędzy parame-
trami sygnałów diagnostycznych a pojawiającymi się uszkodzeniami takiego obiektu. W przy-
padkach występujących w nim zjawisk, generujących składowe o wysokich częstotliwościach 
w relatywnie krótkim przedziale czasu w porównaniu ze stałymi czasowymi obiektu, konieczne 
jest wykorzystanie metod czasowo-częstotliwościowych o zmiennej rozdzielczości [12]. Zasto-
sowanie analizy falkowej jako metody badawczej jest więc uzasadnione. 

W ostatnich latach tematyka ta jest przedmiotem licznych publikacji. Można wśród nich 
znaleźć przykłady zastosowania podobnych technik w diagnostyce układów nieliniowych 
[11], w tym do wykrywania mikropęknięć na powierzchni bieżni łożyska [9] czy też jego 
elementu tocznego [6], a także w elementach łączących [1, 14]. Jednak modele opisujące te 
zjawiska nie są jak dotychczas w pełni rozpoznane, zwłaszcza modele diagnostyczne tych 
układów wykorzystywane w sterowaniu. W diagnostyce procesów mamy często do czynie-
nia ze sprzężonym układem automatycznego sterowania [12]. Aktualnie prowadzone są pra-
ce w zakresie konstruowania systemów tolerujących uszkodzenia [11].

W artykule tym w charakterze narzędzia badawczego wykorzystano dyskretną, jedno-
wymiarową transformatę falkową. Właściwy wybór parametrów analizy przeprowadzanej tą 
techniką wymaga pełnego zrozumienia relacji skala–częstotliwość [2]. Zakładając, że mo-
żemy oszacować pseudo-częstotliwość składowej badanego sygnału związaną z analizowa-
nymi zjawiskami, posługując się diadyczną, ortonormalną bazą falkową, możemy dokonać 
wyboru kształtu falki podstawowej i poziomu dekompozycji w taki sposób, aby uzyskać 
istotny wpływ tej składowej na pewien dający się określić zakres współczynników falko-
wych. Zaleca się taki dobór falki podstawowej, aby ten zakres był możliwie wąski, co wy-
kazał autor na przykładach wybranych układów elektromechanicznych w monografii [15]. 
Problematyka symulacji i sterowania układów zawierających luzy była przedmiotem badań 
przeprowadzonych przez autora i zaprezentowanych w pracy [16].  

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie kilku przykładów zastosowania metod 
falkowych w diagnostyce, dla obiektów zawierających nieliniowe elementy przeniesienia 
napędu: modele elementów dyssypatywnych, w których występuje zjawisko tarcia lepkiego, 
luzy w połączeniach mechanicznych i łożyska toczne z uszkodzonymi elementami tocznymi. 
Przyjęto, że pojęcie diagnostyki uszkodzenia obejmuje działanie łączące wykrywanie, loka-
lizację i identyfikację. 

Praca została wykonana w Katedrze Automatyki i Technik Informacyjnych Politechniki 
Krakowskiej.
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2. Elementy modeli układu przeniesienia napędu

2.1. Modele nieliniowych elementów dyssypatywnych

W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że połączenie mechaniczne silnika elektrycz-
nego z maszyną roboczą może być typu sztywnego, sprężysto-tłumiącego lub z luzami. W rze-
czywistym układzie przeniesienia napędu zazwyczaj występują jednocześnie wszystkie trzy ro-
dzaje połączeń, choć często jedno z nich dominuje nad pozostałymi. W modelach połączeń me-
chanicznych należy uwzględniać rozpraszające energię mechaniczną elementy dyssypatywne, 
nierzadko o nieliniowych charakterystykach, reprezentujące straty energii wywołane tarciem. 
Model nieliniowego elementu dyssypatywnego wykorzystującego tarcie lepkie można zbudo-
wać na podstawie równania Oswalda-de Waele’a, które wyraża zależność pomiędzy lepkością 
cieczy nienewtonowskich ηk a prędkością ścinania [8]. Wówczas wartość siły tarcia lepkiego F 
przenoszonej przez tłumik, pochodzącej od naprężenia ścinającego, wywołującego przemiesz-
czenie dx w warstwach ośrodka płynnego cieczy nienewtonowskich tłumika, wynosi:

  (1)

gdzie:    
 S – powierzchnia przekroju tłumika,
 ηk – współczynnik lepkości dynamicznej cieczy nienewtonowskiej,
 dv/dx – gradient prędkości (prędkość ścinania) jest w pewnym przybliżeniu równy 

względnej prędkości liniowej tłumika,
 n – bezwymiarowy wskaźnik płynięcia.

W środowisku MATLAB/Simulink zbudowano odpowiadający temu opisowi model 
masowo-sprężystej maszyny roboczej z nieliniowym elementem tłumiącym. Wejściem jest 
prędkość kątowa silnika, a wyjściem jego moment obciążenia dynamicznego.

Innego rodzaju nieliniowy element dyssypatywny reprezentuje blok Coulomb&Viscous 
Friction z biblioteki MATLAB/Simulink. Może on uwzględniać nieciągłość w zerze i jest 
opisany równaniem:

  (2)

W zależności (2) u oznacza sygnał wejściowy, abs(u) bezwzględną jej wartość, K ozna-
cza liniowy współczynnik tarcia, Offset jest wektorem wartości określającym granice lewo- 
i prawostronną tarcia coulombowskiego w zerze. Nieliniowość obciążenia w postaci niecią-
głości charakterystyki wprowadza parametr Offset. Każda niezerowa wartość tego parametru 
oznacza nieciągłość funkcji y(u) w zerze. 

Model ten zakłada współistnienie tarcia lepkiego i tarcia kinetycznego, które występuje 
na granicy ośrodków stałych. Wzmocnienie K wprowadza stałą wartość współczynnika dla 
tarcia lepkiego, zatem jest wzmocnieniem liniowym, tak jak w przypadku układu klasyczne-
go gdzie siłę pochodzącą od tłumika wyraża iloczyn prędkości liniowej oraz stałego wspól-
czynnika tłumienia c. 

F S dv
dxk

n

    = 





η

y u u K abs u( ) ( ) ( )= −sign   Offset][
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Do badań przyjęto następujące dane: współczynnik sprężystości k = 25 N/m, masa  
m = 5 kg, oraz:
– dla liniowego modelu dyssypatywnego: współczynnik tłumienia c = 110 Ns/m,
– dla nieliniowego modelu Oswalda-de Waele’a: n = 0,625, współczynnik lepkości 

dynamicznej η = 400 Pa sn, powierzchnia przekroju tłumika S = 0,001 m2,
– dla nieliniowego modelu Coulomb&Viscous Friction: wzmocnienie K = 110, parametr 

Offset = 5.

2.2. Modele z silnymi nieliniowościami w układzie przeniesienia napędu

W niniejszym artykule luz definiuje się jako różnicę kątów wału silnika ϕ1 i maszyny 
roboczej ϕ2 liczoną w mierze łukowej. Pojawienie się luzów w połączeniach mechanicz-
nych jest powodem powstawania zjawiska polegającego na tym, że układ pracuje niejako 
w dwóch stanach. Pierwszy stan to tzw. wybieranie luzu. Wówczas silnik pracuje na biegu 
jałowym, pokonując własne oporu ruchu Po obrocie wału silnika o pewien kąt φ następuje 
sztywne lub sprężyste sprzęgniecie silnika z maszyną roboczą. Wówczas luz jest już wybra-
ny i układ pracuje w stanie drugim, którego cechy opisują zwykłe równania dynamiki [16]. 
Praca w obu stanach może powtarzać się, powodując niekiedy niebezpieczne udary obciążeń 
elementów układu, co pokazał w wyniku badań symulacyjnych autor pracy dyplomowej [4]. 
Obecność, powiększającej się w okresie eksploatacji, strefy luzu w przekładni i powtarzające 
się mechaniczne rozsprzęganie silnika z maszyną roboczą może być czynnikiem destabilizu-
jącym działanie napędu.

Szczególnie trudnym w sterowaniu obiektem jest układ zawierający jednocześnie luz 
i połączenia sprężyste. Model zakładający idealną sztywność elementów mechanicznych 
(zwłaszcza wałów silników) prowadzi w chwili wybrania luzu do występowania zderze-
nia idealnie niesprężystego. Założenie takie jest uzasadnione przy modelowaniu układów 
napędowych małej mocy i przy momentach mechanicznych o ograniczonych wartościach. 
W przypadku obecności połączeń sprężystych (np. sprężystości wałów silników) zauważalne 
są negatywne zjawiska, zwłaszcza w chwili wybrania luzu [16]. 

W praktyce zasada działania systemów sterowania w układzie z luzem polega zwykle na 
odpowiednim przełączaniu działania algorytmów sterujących w różnych stanach pracy ukła-
du. W przypadku napędu bez elementów sprężystych istniejące rozwiązania stosują zwykle 
przełączanie pomiędzy trzema algorytmami sterowania, a dla układu zawierającego elemen-
ty sprężyste – między czterema. Dla etapów wybierania luzu podczas rozruchu i podczas 
nawrotu stosuje się następujące rozwiązania:
– dla rozruchu sterowanie, wymuszające stałą, niewielką różnicę prędkości silnika i maszy-

ny roboczej, 
– dla fazy nawrotu sterowanie czasowo-optymalne lub minimalizujące kwadratowy wskaź-

nik jakości. 
Sterowania te wymagają informacji o chwilowych prędkościach wałów silnika i maszyny 
roboczej oraz prądu twornika.

2.3. Modele uszkodzeń łożysk tocznych i drgań fundamentów

Pierwotnymi symptomami uszkodzenia łożysk są pojawiające się mikropęknięcia na po-
wierzchni bieżni lub elementu tocznego [9]. W artykule przyjęto, że w chwili napotkania 
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przez elementy toczne takiego mikropęknięcia na bieżni, powstają mechaniczne uderzenia, 
które w pewnym przybliżeniu można traktować jako impulsy wymuszeń (sił) oddziałujących 
poprzez obudowę maszyny na sprężysty fundament [6]. 

Uproszczony model takiego procesu dynamicznego zbudowano w pracy [3]. Na pod-
stawie zarejestrowanego kąta obrotu wirnika maszyny indukcyjnej generowano impulsy 
siły wymuszającej drgania fundamentu. Moment wygenerowania impulsu zależy od aktu-
alnej wartości kąta obrotu wirnika, a czas trwania impulsu od jego chwilowej prędkości. 
Obie wielkości da się wyznaczyć w wyniku symulacji, zakładając działanie określonego 
obciążenia. Do badań tej pracy przyjęto obniżone obciążenie wentylatorowe o wartości  
m0 = 0,9 · ω2

m, gdzie ωm – jest chwilową prędkością wirnika.
W badaniach założono, że początkowy zakres kątowy mikropęknięcia na powierzchni 

elementu tocznego obejmuje kąt 2° (0,0349 radiana). Przyjęto również, że po pewnym 
czasie eksploatacji następuje dalsza degradacja i zakres defektu łożyska powiększa się 
dwukrotnie, tj. do wartości kąta 4°, a po dalszym upływie czasu do 6°. Impuls siły jest 
więc generowany, aby symulować zjawisko uderzenia elementu tocznego o powierzchnię 
bieżni w miejscu powstałego pęknięcia i czas jego trwania jest proporcjonalny do wartości 
tego kąta. 

Dokładne określenie amplitudy impulsu generowanej siły  oddziałującej na obudowę sil-
nika i wymuszającej drgania fundamentu jest trudne. Wykorzystano w tym zakresie dane 
eksperymentalne opublikowane w pracy [5]. Przyjmując, że masa wirnika wynosi około 
30–40% całkowitej masy silnika, co daje około 15 kg, wyliczono wartość siły oddziałującej 
na łożysko B = 0,2 · 15 · 9,81 ≅ 29,4 N.

W dyskretnym modelu symulacyjnym występuje problem z dokładnym odwzorowaniem 
początku i końca generowanego impulsu siły. Wynika to z ograniczeń, jakie nakłada przyjęta 
w modelu symulacyjnym częstotliwość próbkowania. Można szacować, że podczas ustalo-
nych obrotów silnika, kiedy jego prędkość jest maksymalna, w czasie 0,0001 s, odpowiada-
jącym odległości w czasie dwóch kolejnych elementów badanego szeregu czasowego (czę-
stotliwość próbkowania wynosi 10 [kHz]), wirnik obróci się o kąt wynoszący około 0,85°. 
Nie jest więc możliwa dokładna generacja impulsu siły. 

Założono stały zakres kątowy mikropęknięcia, dopuszczając niewielkie przesunięcie 
czasowe momentów początkowego i końcowego trwania impulsu, uzależniając moment po-
czątkowy od chwili, w której wirnik znajdzie się z dokładnością do 0,85° wewnątrz zakresu 
mikropęknięcia. Szerokość pojedynczego impulsu jest więc w tym ujęciu wprost propor-
cjonalna do stopnia degradacji łożyska. W procesie symulacji pracy maszyny, po każdora-
zowym wykonaniu obrotu wirnika o kąt wynoszący około 360°, opisana wyżej procedura 
powtarza się. 

3. Przykłady analizy stanów dynamicznych układu przeniesienia napędu

3.1. Badanie modeli nieliniowych elementów dyssypatywnych

Przyjęto, że obciążenie silnika obcowzbudnego prądu stałego stanowiły modele maszyn 
roboczych zawierające nieliniowe elementy dyssypatywne (model Oswalda de Waele’a 
i model typu Coulomb&Viscous Friction) oraz maszyna robocza z liniowym elementem dys-
sypatywnym.
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Stanowiły one obciążenie silnika obcowzbudnego prądu stałego, używanego w napędach 
obrabiarek. Był to silnik typu DMP-56DF4/5680 o następujących parametrach: maksymal-
ne napięcie twornika 107 V, prąd znamionowy IN = 9 A (przy momencie znamionowym  
7,4 Nm), rezystancja twornika Rw = 1,75 Ω, indukcyjność uzwojeń twornika Lw = 0,037 H, 
moment bezwładności twornika J = 0,015 kg m2 prędkość obrotowa n = 1200 obr/min (max). 
Zastosowano klasyczny kaskadowy układ regulacji, ze wzmocnieniem w torze pomiaru prą-
du równym Ki = 0,33 i wzmocnieniem w torze pomiaru prędkości Kw = 0,301. Przyjęto 
nastawy regulatora prędkości typu PI: Kv = 4,7, T1 = 0,46 oraz regulatora prądu: Kr  = 0,47,  
T2 = 0,0313. Horyzont czasowy symulacji wyniósł 10 sekund i objął pełny cykl pracy napędu 
wraz z okresami rozruchu , pracy ustalonej i hamowania. Przyjęto częstotliwość próbko-
wania 1 kHz. Przebiegi czasowe prądu twornika dla wszystkich trzech obciążeń opisanych 
w rozdziale 2.1 przedstawiono na rys. 1.

Jak łatwo zauważyć, w dziedzinie czasu przebiegi modelu liniowego (model 1) i modelu 
Oswalda-de Waele’a (model 2) mają zbliżony, trudny do rozróżnienia charakter. Różnice są 
widoczne, jak pokazano niżej, w domenie czasowo-częstotliwościowej.

W celu uzyskania dobrej selektywności detali analizę falkową przeprowadzono dla wy-
branego fragmentu procesu obejmującego końcową fazę hamowania (próbki z zakresu 6400 
do 6912). Zastosowano jednowymiarową dyskretną analizę falkową Wavelet 1-D z pakietu 
Wavemenu środowiska MATLAB. Wynik analizy przeprowadzonej z wykorzystaniem falki 
db4 na 9 poziomach dekompozycji przedstawiono na rys. 2 w formie przebiegu detalu na 
pierwszym poziomie dekompozycji. Wyboru tego poziomu dokonano, szukając wartości m 
spełniającej układ nierówności:

Rys. 1. Przebiegi czasowe prądu twornika w przypadku nieliniowych charakterystyk tłumienia

Fig. 1. Rotor current waveforms in the case of non-linear damping characteristics
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  (3)

gdzie:   
 ωs – częstotliwość związana ze składową sygnału niosącego informację 

o uszkodzeniu,
 [ωmin, ωmax] – przedział częstotliwości, w którym wybrana falka podstawowa ψ(t) 

skupia swoją energię, przy czym różnica ωmax – ωmin jest szerokością 
pasma tej falki.

W chwili odpowiadającej 6,5 sekundy na osi czasu objawia się efekt nieciągłości 
charakterystyki tłumienia układu Coulomb&Viscous Friction. Efekt ten występuje również, 
choć z mniejszym natężeniem, w chwili 6,57 sekundy. 

Na rysunku 2 pokazano przebiegi detali falkowych na pierwszym (charakteryzującym się 
najwyższą częstotliwością) z dziewięciu poziomów dekompozycji. Dla uzyskania większej 
selektywności obrazu ograniczono obserwację do przedziału czasu (6,4 s – 6,7 s). Wykres 
detali pozwala na dokonanie szacunkowej oceny ilościowej różnic charakterów przebiegów 
prądu twornika dla napędu obciążonego nieliniowymi elementami dyssypatywnymi, których 
charakter określają modele: liniowy (model 1) i Oswalda-de Waele’a (model 2). Różnice 
te są bardzo trudne do wykrycia podczas przeprowadzania analizy przebiegów czasowych 
prądu twornika przedstawionych na rys. 1, który odpowiada pełnemu zakresowi czasowemu 
eksperymentu symulacyjnego (0,0 s – 10,0 s).

Rys. 2. Porównanie detali na 1/9 poziomie dekompozycji

Fig. 2. Comparision of the detail coefficients on the 1/9 decomposition level
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3.2. Badanie modeli z silną nieliniowością (luzem)

Analiza falkowa może być także dobrym narzędziem dla określenia szerokości strefy 
luzu, powiększającej się stopniowo w procesie eksploatacji. Co ważne, określanie szerokości 
strefy luzu tą metodą może być przeprowadzane w czasie normalnej pracy napędu, bez ko-
nieczności przerywania procesu technologicznego. Autor przeprowadził symulację napędu 
po dokonaniu rozruchu w stanie ustalonym, zakładając, że luz jest w początkowej fazie po-
wstawania i trudno jest wykryć jego obecność, wykorzystując charakterystyki czasowe prądu 
i prędkości twornika. Na rys. 3 pokazano fragment przebiegu czasowego prądów twornika 
dla różnych, niewielkich wartości luzów, zakładając że nastąpiła skokowa zmiana obciąże-
nia. Zastosowano częstotliwość próbkowania 10 kHz. 

Rys. 3. Przebiegi czasowe prądu twornika dla różnych, małych wartości strefy luzu

Fig. 3. Armature current waveforms for various small values of backlash

Po sprawdzeniu warunku częstotliwościowego, określonego układem nierówności (5), do 
przeprowadzenia analizy wybrano falkę podstawową typu db5.

Przeprowadzenie analizy falkowej prądu twornika i porównanie odpowiednich wartości 
współczynników rozwinięć w dużym stopniu ułatwia wyciąganie wniosków o pojawieniu się 
niewielkiego luzu w układzie przeniesienia napędu, a także pozwala na dokonanie oszaco-
wania szerokości jego strefy. 

Do badań wykorzystano przebiegi w przedziale czasu obejmującym otoczenie punktu  
t = 5 s, kiedy już impuls obciążenia zanikł i układ znalazł się przez chwilę w strefie luzu. 
Szeregi czasowe odpowiadające temu odcinkowi objęły 1024 próbki sygnału.

Analiza objęła cztery przypadki: układ przeniesienia napędu pracujący praktycznie bez 
luzu oraz 3 przypadki występowania luzu o wartościach: 0,00015, 0,00025 i 0,0003 (wielko-
ści te wyrażono w radianach).
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Na rysunku 4 pokazano aproksymacje falkowe prądu twornika, natomiast na rys. 5 po-
równanie współczynników rozwinięcia falkowego dla falki db5 na 6 poziomie dekompozycji.

Wykonane symulacje wykazały, że w przypadku braku obciążenia, kiedy układ najczę-
ściej wchodzi w strefę luzu, energia aproksymacji falkowej jest znacznie większa niż energia 
wszystkich falkowych detali. Aproksymacja skupia ponad 90% całej energii sygnału dia-
gnostycznego. Rozkład procentowy energii pomiędzy aproksymacjami i poszczególnymi 
detalami sygnału prądu pokazano w tabeli 1. Dysproporcja ta staje się mniejsza wraz ze 

Rys. 4. Przebiegi detali prądu twornika na 6 poziomie dekompozycji

Fig. 4. Waveforms of current detail coefficients on the 6 decomposition level

Rys. 5. Porównanie współczynników falkowych rozwinięcia db5 dla różnych szerokości strefy luzu

Fig. 5. Comparison of the db5 wavelet coefficients for different values of backlash
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wzrostem szerokości strefy luzu. Fakt ten może stanowić cenną wskazówkę przy szacowaniu 
szerokości strefy luzu i określaniu prędkości poszerzania się tej strefy podczas dłuższego 
okresu eksploatacji napędu. Dodatkowej informacji może dostarczyć analiza parametrów 
statystycznych rozwinięcia falkowego, takich jak np. odchylenie standardowe detali.

W tabeli 1 energia sygnału prądu twornika rozumiana jest jako wielkość skalarna propor-
cjonalna do sumy kwadratów amplitud  poszczególnych składowych sygnału, czyli amplitud 
jego aproksymacji na poziomie niskiej częstotliwości i amplitud poszczególnych dziesięciu 
detali.

Wyniki przeprowadzonych badań znajdują potwierdzenie w oszacowaniach analitycz-
nych dotyczących określenia rodzaju falki i skali przekształcenia. Wybór skali dla przyjętej 
do badań falki oparto na konieczności spełnienia warunku zbliżonych wartości: pseudo-czę-
stotliwości falki użytej do analizy i oszacowania częstotliwości sygnału prądu, która jest 
skutkiem wystąpienia luzu. Dla falki db5 należy wybierać poziom dekompozycji odpowia-
dający oszacowaniu częstotliwości zaburzeń sygnału badanego spowodowanych obecnością 
luzu w układzie przeniesienia napędu, która wynosi około 10,8 Hz. 

T a b e l a  1

Zestawienie informacji energetycznych o wyniku dekompozycji falkowej (falka db5) sygnału 
prądu twornika dla różnych szerokości strefy luzu w układzie przeniesienia napędu

Szer. strefy luzu 0,000001 0,00015 0,00025 0,0003
Aproksymacja 99,9777 99,7531 99,4017 99,1638

Detal 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Detal 2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Detal 3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Detal 4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Detal 5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Detal 6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Detal 7 0,0000 0,0001 0,0002 0,0003
Detal 8 0,0001 0,0034 0,0105 0,0156
Detal 9 0,0019 0,0315 0,0856 0,1255
Detal 10 0,0204 0,2119 0,5019 0,6948

3.3. Badanie efektów uszkodzeń łożysk tocznych

Symulacja uszkodzeń łożysk tocznych i własności sprężystych fundamentów, na których 
posadowiona jest maszyna, wymaga określenia formy modeli i przeprowadzenia identyfi-
kacji parametrów, a więc szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej. Dla wyliczenia charakteru 
przebiegów drgań mechanicznych silnika asynchronicznego z obniżonym obciążeniem wen-
tylatorowym w przypadku uszkodzenia łożyska należy oszacować wartość siły wymuszają-
cej drgania fundamentu.

Przyjęto uproszczenie, że ruch fundamentu objawia się jedynie drganiami w pionie. 
Wprowadzono też wiele innych założeń upraszczających, których zasadność badano w pracy 
dyplomowej [3]. Pominięto m.in. wpływ bezwładności podłoża na częstość drgań własnych 
fundamentów (w układach rzeczywistych nie przekracza on 10%), zaniedbano wpływ tłu-
mienia na częstotliwość drgań własnych. Przyjęto, że zależność między naciskiem funda-
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mentu na podłoże a jego odkształceniem (ugięciem) jest liniowa, nie uwzględniono wpływu 
nacisku gruntu na boczne ściany badanego fundamentu oraz przyjęto, że reakcje normalne 
podłoża rozkładają się liniowo – co wynika z przyjęcia linowej sprężystości podłoża, a także 
założenia całkowitej sztywności podstawy fundamentu. 

Wykorzystując ustalenia pracy [5] w kolejnym uproszczeniu przyjęto, że drgania piono-
we fundamentu opisane są równaniem różniczkowym drugiego rzędu, opisującym dynamikę 
układu masowo-sprężystego:

  (4)

gdzie:
 z – współrzędna pionowa, jej oś z przechodzi przez środek ciężkości funda-

mentu, 
 Cz – współczynnik sztywności podłoża wyliczany według złożonych zależności 

przedstawionych w pracy [5], 
 F – pole podstawy fundamentu,
 Pz(t) – siła z jaką maszyna z uszkodzonym łożyskiem oddziałuje na fundament.

Otrzymano uproszczony model fizyczny fundamentu blokowego przedstawionego  
w Simulinku na rys. 6.

mz C Fz P tz z+ = ( )

Rys. 6. Uproszczony model fundamentu pod maszynę

Fig. 6. A simplified model of the foundation for the machine

Potrzebne dane charakteryzujące fundament, jego wymiary, masę oraz współczyn-
nik sztywności podłoża obliczono, przyjmując, że na tym fundamencie osadzono silnik 
Sg112M-4 firmy Tamel. Na podstawie gabarytów tego silnika oszacowano wymiary funda-
mentu. Siłę wymuszającą drgania fundamentu Pz(t) generowano w procesie symulacji meto-
dą opisaną w rozdziale 2.3. 

Z symulacyjnego przebiegu drgań fundamentu wydzielono zakres liczący 2048 próbek, 
które odpowiadały odcinkowi czasowemu od 0,550 do 0,775 s. Częstotliwość próbkowania 
wynosiła 10 kHz. Wybór tego odcinka czasowego pozwalał poddać analizie fragment sygna-
łu drgań generowanych przez silnik w czasie stanu nieustalonego (rozruchu).
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Wyniki jego dekompozycji falkowej przeprowadzonej z wykorzystaniem falki podsta-
wowej db5 przedstawiono na rys. 7–9. Decyzję o wyborze falki analizującej db5 podjęto, 
analizując kształt falek Daubechies o różnych rzędach. Jak wynika z badań symulacyjnych, 
kształt falki db5 jest dość dobrze dopasowany do charakteru badanego sygnału drgań fun-
damentu.

Rys. 7. Współczynniki falkowe drgań fundamentu (db5) – poziom 7

Fig. 7. Wavelet decomposition coefficients of foundation oscillations (db5), level 7

Rys. 8. Współczynniki falkowe drgań fundamentu (db5) – poziom 6

Fig. 8. Wavelet decomposition coefficients of foundation oscillations (db5), level 6
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Badania objęły sygnały drgań fundamentu w przypadku różnych zakresów uszkodzeń ło-
żyska maszyny. Założono, że rozruch odbywa się od chwili t = 0 z uszkodzonym łożyskiem. 
Pokazane wartości współczynników falkowych otrzymane w wyniku dekompozycji sygnału 
drgań dotyczą trzech stopni zakresu kątowego (2°, 4°, 6°) mikropęknięcia łożyska. 

Aby pokazać chwile, w których nastąpił efekt uszkodzenia łożyska należy zaobserwować 
detal odpowiadający wyższej częstotliwości, wówczas jednak selektywność reprezentacji gra-
ficznej nie jest duża. Detal o najwyższej częstotliwości na rys. 9 pokazuje chwile, w których 
nastąpiły nieciągłości wynikłe bezpośrednio z charakterystycznych cech badanego sygnału. 

W tabeli 2 przedstawiono wartości energii własnej przypadającej na poszczególne detale 
dla różnych zakresów uszkodzenia łożyska. Analizując wartości energii własnej detali falki 
db5 wraz ze zwiększaniem stopnia uszkodzenia łożyska daje się zaobserwować wyraźny 
wzrost energii dla detali poziomów z zakresu detal4–detal9. W celu zwiększenia skutecz-
ności diagnozowania stopnia uszkodzenia łożysk, wskazane jest wybierać takie przedziały 
częstotliwościowe, w których skupiona jest największa wartość energii własnej całego sy-
gnału. W rozpatrywanym przypadku najwięcej energii przypada na poziomy dekompozycji 
6 i 7. Przy czym zmniejszenie wartości współczynnika określającego obniżenie wartości 
obciążenia powoduje, że część energii sygnału przypadająca na poziom 6 zwiększa się kosz-
tem energii poziomu 7. Spostrzeżenia te znajdują uzasadnienie, ponieważ szacuje się, że 
przy obniżonej wartości obciążenia silnika sygnał drganiowy charakteryzuje się większymi 
amplitudami w zakresie częstotliwościowym 78,125–156,25 Hz. 

Analizując zmiany energii własnej detali wynikające z postępującej degradacji łożyska 
należy wnioskować, że dla zbliżonego do przyjętego w tej pracy zakresu wartości parame-
trów fundamentu największe różnice wartości energii własnych detali sygnału drganiowego, 

Rys. 9. Detale falkowe drgań fundamentu (db5), poziom 1

Fig. 9. Wavelet detail of foundation oscillations (db5), level 1
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T a b e l a  2

Zestawienie wartości energii własnej aproksymacji i detali badanego sygnału drganiowego 
dla różnych zakresów uszkodzenia i różnych falek analizujących 

Uszkodzenie 2%

Rodzaj falki db3 db5 db7 sym5
aproksymacja 32,2529 50,2113 56,3078 83,6366

Detal 1 0,0004 0,0001 0,0001 0,0001
Detal 2 0,0056 0,0034 0,0016 0,0016
Detal 3 0.0534 0,0293 0,0175 0,0113
Detal 4 0.1166 0,0580 0.0383 0,0312
Detal 5 0,9059 0,2078 0,1145 0,1159
Detal 6 13,1017 8,3475 3,6085 4,1265
Detal 7 44,2660 29,7305 24,0796 9,7452
Detal 8 1,1715 3,4692 3,3144 0,9888
Detal 9 5,0424 2,7762 1,0016 0,1813
Detal 10 3,0836 5,1666 11,5162 1,1615

Uszkodzenie 4%

Rodzaj falki db3 db5 db7 sym5
aproksymacja 25,0034 42,63330 49,5690 82,6435

Detal 1 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000
Detal 2 0,0015 0,0007 0,0003 0,0004
Detal 3 0,0258 0,0129 0,0063 0,0035
Detal 4 0,0988 0,0492 0,0407 0,0233
Detal 5 0,8966 0,2042 0,1101 0,1014
Detal 6 14,3817 9,9149 4,1570 4,2695
Detal 7 49,5681 34,3317 28,2821 10,6807
Detal 8 1,2145 3,8584 3,6530 0,9946
Detal 9 5,6259 3,1795 1,1137 0,1518
Detal 10 3,1836 5,8153 13,0677 1,1313

Uszkodzenie 6%

Rodzaj falki db3 db5 db7 sym5
aproksymacja 18,6998 33.4691 39,6756 81,6547

Detal 1 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000
Detal 2 0,0005 0,0005 0,0003 0,0003
Detal 3 0,0076 0,0051 0,0024 0,0024
Detal 4 0,0782 0,0370 0,0413 0.0136
Detal 5 0,8817 0,2070 0,1031 0,0908
Detal 6 15,6341 11,9662 5,0640 4,5061
Detal 7 54,1595 39,7723 34,3898 11,4808
Detal 8 1,2290 4,3143 4,2113 1,0044
Detal 9 6,0953 3,6364 1,2754 0,1328
Detal 10 3,2142 6,5920 15,2371 1,1140
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w związku z tym największa selektywność konieczna do przeprowadzenia procesu wnio-
skowania diagnostycznego, występują w paśmie częstotliwości 38–78 Hz. Informacje po-
zyskiwane przez układ diagnostyki z tego zakresu częstotliwości powinny być najbardziej 
użyteczne.

Z badań przeprowadzonych w pracy dyplomowej [3] wynika, że diagnostykę łożysk 
opartą na dekompozycji falkowej sygnału drganiowego należałoby przeprowadzać przy ob-
niżonej wartości obciążenia silnika indukcyjnego, co zwiększyłoby skuteczność identyfikacji 
uszkodzenia. 

4. Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że dla układu przeniesienia napędu, któ-
ry charakteryzuje się zazwyczaj nieliniowymi charakterystykami elementów, informacja 
zawarta w rozkładzie współczynników falkowych wybranych sygnałów może być wykorzy-
stywana w procesie wnioskowania o rodzaju i miejscu występowania uszkodzeń elementów 
tego układu. Przeprowadzone badania symulacyjne i procesy generowania sygnałów diagno-
stycznych z wykorzystaniem analizy falkowej wskazują, że w diagnostyce układów przenie-
sienia napędu użytecznymi sygnałami są prądy maszyn elektrycznych oraz sygnały opisujące 
drgania mechaniczne, co sugerują wyniki wielu prac, m.in. [1, 6, 9]. Odzwierciedlają one 
wszystkie niepożądane zjawiska zachodzące w obiekcie i ich pomiar nie sprawia większych 
trudności. Rzadziej wybiera się inne wielkości fizyczne, jak: moment elektromagnetyczny 
czy temperaturę.

Problemem do rozwiązania pozostaje jednak zadanie generowania, dla nieliniowych 
układów przeniesienia napędu, detekcyjnych filtrów wąskopasmowych opartych na wyko-
rzystaniu rozwinięć falkowych. Filtry powinny powinny być zaprojektowane w taki sposób, 
by spełniać trudne wymagania wczesnej diagnostyki, czyli powinny mieć zdolność wykry-
wania uszkodzeń o niewielkich zakresach odstępstw od stanu uznawanego za normalny, 
a także powinny mieć zdolność wykrywania faz dalszego rozwoju tych uszkodzeń.

W artykule wykazano na przykładach, że parametry filtru pasmowego powinny być do-
bierane w dwu krokach:
– poprzez właściwy dobór kształtu falek, który powinien odpowiadać charakterowi anali-

zowanego sygnału, 
– poprzez dobór odpowiedniego poziomu dekompozycji (skali). 

Wykorzystano klasyczne falki pakietu Wawelet Toolbox. Kształt falek dobierano poprzez 
decyzję co do wyboru rodzaju i rzędu falki. Poziom dekompozycji dobierano poprzez roz-
wiązanie układu nierówności (3) ze względu na całkowity parametr m, który odpowiada 
optymalnej wartości poziomu dekompozycji przy ustalonej szerokości pasma falki, wybranej 
w pierwszym kroku.

W badaniach potwierdzono, że nieodpowiedni dobór falki podstawowej do charakteru 
badanego przebiegu lub nieodpowiedni dobór poziomu aproksymacji może skutkować roz-
myciem widma istotnego czy też spowodować nieliniowe jego zniekształcenie, co utrudnia 
lub uniemożliwia formułowanie wniosków diagnostycznych. Badając sygnał zawierający 
składowe o wysokich częstotliwościach należy wybierać stosunkowo niewielkie wartości 
współczynników skali. Otrzymujemy wtedy falkę o krótkim nośniku, a co za tym idzie rów-
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nież większą rozdzielczość w czasie. W przypadku analizy funkcji zawierającej składowe 
o niskich częstotliwościach, należy wybierać duże wartości parametru współczynnika ska-
li. Uzyskujemy wówczas falki o szerokich nośnikach oraz znacznie lepszą rozdzielczość 
w dziedzinie częstotliwości. 

Częstotliwość środkowa sygnału skojarzonego z uszkodzeniem i jego pasmo powinny 
mieć wpływ na wybór rodzaju falki analizującej. Transformata falkowa przy mniejszych ska-
lach wyodrębnia składowe wielkoczęstotliwościowe badanego sygnału. Zwiększenie współ-
czynnika skali powoduje przesunięcie umownego filtru środkowoprzepustowego w kierunku 
niższych częstotliwości, jednocześnie zmniejsza się pasmo, czyli zwiększa się rozdzielczość 
w dziedzinie częstotliwości. Właściwa interpretacja wyników analizy wymaga uwzględnie-
nia tych spostrzeżeń.

Badania przedstawione w pracy przeprowadzono w warunkach deterministycznych. 
Autor prowadzi aktualnie badania, których część opublikował już w pracy [15], w których 
uwzględnił oddziaływanie zakłóceń stochastycznych, utrudniających diagnostykę. 

Uzasadniając wybór narzędzia badawczego należy stwierdzić, że opracowane metody 
wykorzystujące rozwinięcia falkowe charakteryzują się jednocześnie wysoką rozdzielczo-
ścią i dużą szybkością przetwarzania. 
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W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności zastosowania analizy falkowej i transformacji 
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wykrywania uszkodzeń i efektywność wnioskowania diagnostycznego.

Słowa kluczowe: diagnostyka techniczna, analiza falkowa, transformacja Wignera-Ville’a, układy 
elektromechaniczne

A b s t r a c t

The paper presents the investigation results of the effectiveness of applying wavelet methods and the 
Wigner-Ville transformation in states monitoring of typical elements of the AC drive. As an example 
the electric drive system consist of the voltage inverter powering the squirrel-cage induction motor was 
showed. A case of complex mechanical load was also investigated. An influence of the decomposition level 
and the selection of the basic wavelet shape as well as an influence of the selection of the time period of 
the Wigner-Ville method on the faults detection sensitivity and the effectiveness of the diagnostic inference 
were examined.

Keywords: technical diagnostics, wavelet analysis, Wigner-Ville transformation, electromechanical systems
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1. Wstęp

Pojawiające się symptomy uszkodzeń parametrycznych układów elektromechanicz-
nych mogą być trudne do wykrycia i zlokalizowania głównie ze względu na niewielkie 
zmiany wartości amplitud składowych sygnału i niestacjonarność procesów. Diagnozowa-
nie procesów niestacjonarnych wymaga zastosowania odmiennego aparatu badawczego 
w porównaniu z metodami diagnozowania sygnałów stacjonarnych [10]. Dla procesów 
niestacjonarnych należy wybierać zbiory funkcji bazowych pozwalających na badanie 
właściwości widmowych przy jednoczesnym zapewnieniu  dobrej lokalizacji czasowej, co 
zapewnia analiza czasowo-częstotliwościowa. Można w tym miejscu wymienić przykłady 
wykorzystania analiz czasowo-częstotliwościowych w diagnostyce drganiowej turbin wia-
trowych [4], układów napędowych [1], maszyn elektrycznych [3], czy też urządzeń ener-
goelektronicznych [7]. W diagnostyce procesów mamy często do czynienia ze sprzężonym 
układem automatycznego sterowania [12]. Aktualnie prowadzone są prace nad systemami 
tolerującymi uszkodzenia [11]. 

Zastosowanie metod analizy czasowo-częstotliwościowej z wielostopniową dekom-
pozycją sygnału i zmienną rozdzielczością ułatwia wczesne wykrywanie narastających 
uszkodzeń, co pokazał autor w pracy [15], wykorzystując informacje zawarte w roz-
kładzie współczynników falkowych złożonego układu elektromechanicznego. W pracy 
[14] autor zaprezentował metodę, w której do generacji falkowych funkcji bazowych 
użył skalowanych funkcji analizujących, których kształt dobierał na podstawie charak-
teru przebiegu czasowego sygnału skojarzonego z uszkodzeniem. W wykonanych pod 
kierunkiem autora pracach dyplomowych [6 i 7] przedstawiono odpowiednio wyniki 
badań analizy sygnałów masowo-sprężystego układu napędowego z silnikiem indukcyj-
nym z zastosowaniem przekształcenia Wignera-Ville’a i wyniki badań sygnałów napędu 
przekształtnikowego przy skokowych zmianach parametrów falownika i zastosowaniu 
transformacji falkowej.  

Artykuł ma na celu pokazanie na kilku przykładach, że możliwe jest skonstruowanie 
automatycznego systemu diagnostycznego dla typowego układu elektromechanicznego 
zbudowanego z wykorzystaniem metod czasowo-częstotliwościowych: przekształcenia 
falkowego lub przekształcenia Wignera Ville’a.  Analiza rozkładów czasowo-częstotliwo-
ściowych powinna ułatwiać nadzór operatorski i w istotny sposób pomagać w podejmowa-
niu decyzji w przypadku pojawienia się pierwszych symptomów uszkodzenia. Autor starał 
się wykazać, że skuteczność tej metody zależy od właściwego doboru kształtu funkcji 
bazowych i pasma częstotliwości. Wystąpienie w sygnale niewielkich, ale charakterystycz-
nych dla danego uszkodzenia składowych lub nieciągłości powinno skutkować zmianą 
wartości pewnego ograniczonego zbioru współczynników rozkładu tego sygnału, takich 
jak np. pewien zbiór współczynników rozwinięcia falkowego czy też reprezentacja prze-
kształcenia Wignera-Ville’a. Wykorzystanie tego zjawiska w diagnostyce uzależnione jest 
od ustalenia, które ze współczynników rozwinięć skojarzone są z poszczególnymi rodza-
jami uszkodzeń. 

Praca została wykonana w Katedrze Automatyki i Technik Informacyjnych Politechniki 
Krakowskiej.
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2. Modele sygnałowe 

W literaturze [12] wyróżnia się trzy fazy diagnozowania stanu układu dynamicznego:
– wykrywanie uszkodzenia – obejmujące zauważenie jego pojawienia się w pewnym cza-

sie,
– lokalizację uszkodzenia – obejmującą określenie rodzaju i miejsca jego pojawienia się,
– identyfikację uszkodzenia – polegającą na określeniu rozmiaru i charakteru jego zmien-

ności.
Pojęcie diagnostyki uszkodzenia obejmuje działanie łączące wykrywanie, lokalizację i iden-
tyfikację. Przedstawione w tym artykule metody odnoszą się do tak rozumianego pojęcia. 

Metody cyfrowe ułatwiają wyodrębnianie krótkoczasowych cech analizowanych sygna-
łów, co czyni bardziej skutecznym wykrywanie uszkodzeń w przypadku badania układów 
niestacjonarnych. Układy elektromechaniczne zasilane z przekształtników energoelektro-
nicznych generują, szczególnie w stanach nieustalonych, szerokie widmo harmonicznych, 
a także interharmonicznych, które obniżają jakość napięcia zasilającego i niezawodność oraz 
zwiększają straty energii.  Do identyfikacji stanów układów elektromechanicznych zastoso-
wano podejście oparte na wykorzystaniu wybranych metod analizy czasowo-częstotliwo-
ściowej: analizy falkowej i przekształcenia Wignera-Ville’a.

Przyjmując, że podstawą wnioskowania diagnostycznego są informacje zawarte w sy-
gnałach występujących w układzie elektromechanicznym, istotnym problemem staje się 
wyodrębnienie i wykorzystanie tych informacji. Sygnały powinny być w tym celu podda-
wane analizie jednocześnie w dziedzinie czasu i częstotliwości, co ułatwia interpretację 
różnorakich stanów układu. Każdemu sygnałowi można przyporządkować pewien model 
określający charakter i sposób jego analizy. Dla sygnałów niestacjonarnych należy wybierać 
modele o zbiorach funkcji bazowych charakteryzujących się dobrą lokalizacją czasową, czyli 
o selektywnym nośniku. Klasyfikacja sygnałów w dziedzinie częstotliwości oparta jest na 
zastosowaniu metod transformacyjnych pozwalających badać jego właściwości widmowe.

W analizie falkowej badany sygnał przedstawia się za pomocą kombinacji liniowej pew-
nych bazowych sygnałów elementarnych, zazwyczaj wzajemnie ortogonalnych. Ważnym 
problemem jest minimalizacja modelu sygnałowego polegająca na właściwym dopasowaniu 
kształtu funkcji bazowych do analizowanego sygnału i doborze właściwego poziomu de-
kompozycji. Ma to na celu zminimalizowanie liczności zbioru istotnych współczynników 
rozwinięcia, co ułatwia proces diagnozowania [14].

Problem poprawnego doboru okna analizy w dużym stopniu rozwiązuje zastosowanie 
transformacji Wignera-Ville’a, dla której rozmiar okna jest dobierany adaptacyjnie na pod-
stawie cech badanego sygnału. Charakteryzuje się ona dużą koncentracją energii w prze-
strzeni czasowo-częstotliwościowej, co jest związane z dobrą zdolnością rozdzielczą. Za-
pewnia dobrą jakość reprezentacji sygnałów w porównaniu z innymi metodami analizy 
czasowo-częstotliwościowej. Zalety te uwidaczniają się przy analizie sygnałów o liniowej 
modulacji częstotliwości, dla sygnałów o innym rodzaju modulacji lub sygnałów złożonych 
występują pasożytnicze interferencje wzajemne, które utrudniają interpretację uzyskanych 
wyników. Interferencje te są wynikiem nieliniowości przekształcenia, która jest skutkiem 
operacji mnożenia sygnału przez ten sam sygnał odwrócony w czasie. Lokalne wygładzanie 
widma w reprezentacji Wignera-Ville’a pozwala na eliminację pasożytniczych interferencji, 
lecz obniża dokładność odwzorowania.  
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3. Przykłady wykrywanie zmian wartości parametrów układu elektromechanicznego

3.1. Wykorzystanie analizy falkowej do wykrywanie zmian parametrów falownika 

W pracy [7] omówiono skutki występowania uszkodzeń falownika, analizując ich 
wpływ na dynamikę silnika. Wykazano, że uszkodzenia tranzystorów mocy są przyczyną 
trwałej degeneracji układu napędowego, wykluczając go z dalszej pracy. Ważne jest więc 
monitorowanie nawet niewielkich fluktuacji parametrów układu i sieci zasilającej, mogących 
w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk stać się przyczyną uszkodzeń elementów 
półprzewodnikowych. W Katedrze Automatyki Politechniki Krakowskiej wykorzystano do 
badań model napędu przekształtnikowego zrealizowany za pomocą elementów biblioteki 
SimPowerSystems w środowisku MATLAB [8].

Rys. 1. Model badanego napędu

Fig. 1. The model of electric drive

Prostownik niesterowany zasilany jest trójfazowym układem napięć symetrycznych. 
Prostownik zasila układ falownika napięcia, który zbudowany jest z tranzystorów IGBT 
z dołączoną diodą zwrotną. Przyjęto, że rezystancja w stanie przewodzenia tranzystora 
wynosi 1 mΩ. Przekształtnik zasila silnik indukcyjny klatkowy o następujących parame-
trach: moc znamionowa: PN = 2,3 kW, napięcie znamionowe: UN = 400 V/50 Hz, rezystancja 
fazy stojana: Rs = 0,435 Ω, indukcyjność fazy stojana: Ls′ = 0,005 H, rezystancja wirnika:  
Rw′ = 0,816 Ω, indukcyjność wirnika: Lw′ = 0,002 H, indukcyjność wzajemna: Lm = 0,07 H, 
moment bezwładności wirnika: J = 0,089 kg∙m2, moment obciążenia silnika 5 Nm. Wyko-
rzystując regulator prędkości typu PI działający w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego 
z uwzględnieniem kompensacji poślizgu oraz modulator wektora napięcia zastosowano 
układ regulacji realizujący sterowanie skalarne metodą u/f = const. Układ generujący impul-
sy podawane na bramki tranzystorów działa w oparciu o modulację wektorową.
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Jako przykłady zmian parametrów układu i sieci zasilającej podlegające procedurze iden-
tyfikacyjnej przyjęto występujące w chwili 0,95 s: skokowy wzrost rezystancji (o 2 mΩ) 
w obwodzie w stanie przewodzenia jednego z tranzystorów oraz spadek napięcia w jednej 
z faz sieci zasilającej odpowiadający obniżeniu amplitudy sygnału sterującego źródłem 
napięciowym o wartości 35 V. Badaniom poddano wygenerowane symulacyjnie przebiegi 
prądu fazowego silnika. Przebieg taki dla układu bez zmian parametrów przedstawiono na 
rys. 2. Sygnały były próbkowane z częstotliwością 10 kHz. Całkowity czas symulacji wyno-
sił 2 sekundy, co odpowiada 20 tysiącom elementów uzyskanych szeregów czasowych. Oś 
czasu wyskalowana jest numerem próbki.

Następnie przeprowadzono symulacje w układzie z występującą skokowo zmianą pa-
rametrów obwodu tranzystora i sieci zasilającej. W dziedzinie czasu przebiegi we wszyst-
kich trzech badanych przypadkach przyjmują w przyjętej skali niemal identyczną, trudną 
do rozróżnienia, formę. Dlatego ograniczono się do zilustrowania przebiegu układu bez 
uszkodzeń.

Nieco więcej informacji o wystąpieniu skokowych zmian parametrów obwodu tranzysto-
ra mocy i sieci zasilającej daje analiza przebiegu sygnału wirującego wektora prądu stojana 
przy częstotliwości próbkowania 2 kHz. Czas symulacji wyniósł w tym przypadku 1,2 se-
kundy, a czas pojawienia się zaburzenia ustalono na 0,95 sekundy. Sygnał zaczęto mierzyć 
po upływie 0,6 sekundy, po osiągnięciu przez silnik stanu ustalonego. Ilustrację na rys. 3 
ograniczono do przypadku skokowej zmiany rezystancji w obwodzie tranzystora.

Wykrywanie opisanych skokowych zmian na podstawie analizy przebiegu modułu wi-
rującego wektora prądu może być przeprowadzone z zastosowaniem analizy falkowej. Na 
podstawie wyników oszacowania pseudo-częstotliwości składowych sygnału modułu wi-
rującego wektora prądu, związanych z wprowadzonymi zmianami skokowymi parametrów 
obwodu tranzystora, i porównania z tym oszacowaniem częstotliwości środkowych falek 

Rys. 2. Przebieg prądu fazowego silnika

Fig. 2. The current waveforms of induction machine
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Rys. 3. Przebieg modułu wirującego wektora prądu silnika

Fig. 3. The absolute value of machine current vector waveforms

Rys. 4. Porównanie detali na 6/7 poziomie dekompozycji

Fig. 4. Comparision of the detail coefficients on the 6/7 decomposition level
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używanych do przeprowadzenia analizy, można dokonać wyboru rodzaju i rzędu falki anali-
zującej oraz poziomu dekompozycji [14]. 

Do przeprowadzenia analizy przebiegu modułu wirującego wektora prądu wybrano falkę 
db4 i szósty z siedmiu poziom dekompozycji. Odpowiadające temu przypadkowi przebiegi 
detali, które mogą stanowić dobrą podstawę dla realizacji detekcji uszkodzeń zobrazowano 
na rys. 4. Linią grubszą oznaczono stan bez uszkodzenia, natomiast linią cieńszą oznaczono 
przypadek skokowej zmiany rezystancji.

Dla ilościowego porównania i wyodrębnienia najbardziej użytecznych poziomów de-
kompozycji można użyć różnego rodzaju wskaźników, na przykład metody analizy porów-
nawczej, polegającej na badaniu wartości statystycznych przebiegów zrekonstruowanych 
aproksymacji i detali, takich jak wartości średnie, odchylenie standardowe czy mediana. 
Użytecznym wskaźnikiem może być też energia własna przypisana do kolejnego węzła de-
kompozycji [3, 5]. Energię tę można obliczyć wykorzystując zależność:

  (1)

gdzie:
 Sj,k – odpowiednie współczynniki dyskretnej transformaty falkowej,
 j, k – odpowiednio parametry skali i przesunięcia. 

W celu wyznaczenia wszystkich wymienionych wyżej danych statystycznych można 
użyć zaimplementowanego w programie MATLAB pakietu o nazwie Wavelet Toolbox. We-
dług wiedzy autora nie istnieje uniwersalny wskaźnik, pozwalający na dokonywanie uży-
tecznego wyboru detali pod kątem celowości ich wykorzystania w procesie wnioskowania 
diagnostycznego. W badaniach układów elektromechanicznych dobre wyniki daje często 
zastosowanie wskaźnika energetycznego [4, 9]. 

W tabeli 1 podano rozkład energii własnej poszczególnych detali zdekomponowanego 
sygnału modułu wirującego wektora prądu silnika indukcyjnego pracującego w badanym 
układzie napędowym.

T a b e l a  1

Rozkład energii własnej detali modułu wirującego wektora prądu

Normalny stan pracy Skok wartości rezystancji
Aproksymacja sygnału 99,9569 99.9464
Detal na poziomie 1 0,0039 0,0039
Detal na poziomie 2 0,0070 0,0069
Detal na poziomie 3 0,0085 0,0092
Detal na poziomie 4 0,0055 0,0053
Detal na poziomie 5 0,0082 0,0084
Detal na poziomie 6 0,0031 0,0116
Detal na poziomie 7 0,0069 0,0083

Różnica energii własnej detalu modułu wirującego wektora prądu na szóstym poziomie 
dekompozycji potwierdza dokonany uprzednio wybór.
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3.2. Wykrywanie zmian niewielkiego skokowego spadku rezystancji stojana 
z wykorzystaniem przekształcenia Wignera-Ville’a

Dla zilustrowania możliwości zastosowania przekształcenia Wignera-Ville’a w procesie 
wykrywania uszkodzeń posłużono się przykładem przejściowego niewielkiego (5%) skoko-
wego spadku wartości rezystancji stojana silnika indukcyjnego klatkowego o mocy 4 kW. 
Założono, że to niekorzystne zjawisko występuje w okresie ustalonej pracy napędu, po za-
kończeniu okresu rozruchu. 

Przyjęto, że parametry znamionowe silnika wynoszą odpowiednio w jednostkach 
względnych: rezystancja uzwojenia stojana RS = 0,059, rezystancja wirnika RR = 0,048, reak-
tancja uzwojeń stojana xS = 1,92, reaktancja uzwojeń stojana xR = 1,92, reaktancja wspólna  
xM = 1,82, znamionowa stała czasowa TN = 1/ΩSN = 3,18 · 10–3 s, mechaniczna stala czasowa 
TM =0,86 s.

W celu przeprowadzenia badań symulacyjnych zbudowano model silnika realizujący ste-
rowanie polowo-zorientowane wektora prądu w prostokątnym układzie odniesienia (d, q) 
wirującym z prędkością kątową równą prędkości kątowej wirnika [1]. Z modelu wyprowad-
zono sygnały potrzebne do wykonania planowanych badań: wirujący wektor prądu stojana 
i kinematyczny sygnał przyspieszenia wirnika. Do wału maszyny dołączono masowo-spręży-
sty układ obciążający. Sygnałem wejściowym wymuszającym ruch układu mechanicznego 
jest moment elektromagnetyczny silnika indukcyjnego oddziałujący na górny koniec ele-
mentu sprężystego. Zakładamy, że zawieszona na elemencie sprężystym masa wykonuje 
ruch postępowy w dół. Sytuację przedstawiono na rys. 5.

Rys. 5. Model obciążenia masowo-sprężystego

Fig. 5. Elastic two-mass load model

Model symulacyjny układu został zrealizowany w środowisku MATLAB i opisany 
w pracy [6]. Na rys. 6 przedstawiono przebiegi wektora prądu stojana i przyspieszenia kąto-
wego wału silnika dla przypadku pracy znamionowej, bez wprowadzania skokowej zmiany 
rezestancji stojana. 
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Rys. 6. Prąd stojana i przyspieszenie kątowe przy normalnej pracy silnika

Fig. 6. Stator current and angular acceleration – without faults

Rys. 7. Prąd stojana i przyspieszenie kątowe przy obniżeniu rezystancji stojana

Fig. 7. Stator current and angular acceleration – lowered value of stator resistance

Układ mechaniczny oddziaływuje momentem zwrotnym na wał silnika. Częstotliwość 
własna oscylacji masy zależy od jej wartości, a także od wartości współczynnika sprężystości 
cięgna. Dla przyjętych wartości obciążenia masowo-sprężystego m = 5 kg i k = 30 N/m jest 
ona znacznie niższa niż częstotliwości zjawisk elektromagnetycznych zachodzących w silniku.
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Rys. 8. Widmo Wignera-Ville’a dla wektora prądu przy 3 stopniach obniżenia rezystancji stojana

Fig. 8. Stator current  – lowered value of stator resistance
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Badania porównawcze przeprowadzono też dla przypadku rozruchu i pracy silnika przy 
chwilowym skokowym obniżeniu rezystancji stojana o 5% jego wartości znamionowej. Na 
rys. 7 przedstawiono odpowiednio przebiegi wektora prądu stojana i przyspieszenia kątowe-
go wału silnika dla przypadku, gdy w okresie od 6,1 do 6,3 sekundy następuje wspomniany 
skokowy spadek wartości rezystancji stojana. 

Jak można zauważyć, rezultaty niewielkiego skokowego spadku rezystancji stojana 
w okresie od 6,1 do 6,3 sekundy są słabo zauważalne i trudne do wykrycia standardowymi 
metodami pomiarowymi. Dla uzyskania większej efektywności wykrywania tego zaburzenia 
układu zaleca się pominięcie w analizie elementów szeregów czasowych opisujących stan 
nieustalony związany z okresem rozruchu. 

Analizę Wignera-Ville’a przeprowadzono więc w przedziale czasowym 5,0–10,0 sekund, 
kiedy badany układ elektromechaniczny pracuje już w stanie ustalonym. Porównano trzy 
stopnie uszkodzenia, wprowadzając w kolejnych eksperymentach symulacyjnych równole-
gle w tym samym okresie: 5%, 10%, 20% spadki wartości rezystancji stojana. Uzyskane 
wyniki dla sygnału wektora prądu stojana przedstawiono w postaci trójwymiarowego widma 
Wignera-Ville’a na rys. 8. Stanowią one potwierdzenie wysokiej zdolności rozdzielczej re-
prezentacji Wignera-Ville’a, która dobrze odwzorowuje w przestrzeni czasowo-częstotliwo-
ściowej zmiany wirującego wektora prądu spowodowane skokowymi zmianami rezystancji 
stojana różnego stopnia.

5. Podsumowanie

Badania wykazały, że pojawienie się niewielkich  skokowych zmian parametrów obwodu 
tranzystora mocy falownika czy też niewielkiej zmiany parametrów sieci zasilającej przy 
częstotliwości próbkowania 2 kHz daje w określonych warunkach zauważalny efekt w po-
staci zmian charakteru rozkładu współczynników falkowych przebiegu sygnału wirującego 
wektora prądu stojana. Efekt ten jest wyraźniejszy w przypadku zwiększania podobieństwa 
kształtu użytej do badań falki podstawowej do charakteru sygnału skojarzonego z uszkodze-
niem oraz w przypadku właściwego doboru poziomu dekompozycji.  

W badaniach potwierdzono, że przy doborze poziomu dekompozycji należy uwzględ-
niać fakt, że wybrana falka podstawowa ψ(t) (dla skali jednostkowej) skupia swoją ener-
gię w pewnym przedziale częstotliwości [ωmin, ωmax], poza którym wartość jej transformaty  
Fouriera może być uważana za pomijalnie małą. Różnica ωmax – ωmin jest szerokością pasma 
tej falki, czyli szerokością kostki Heisenberga w kierunku osi częstotliwości. Częstotliwość 
środkowa ω0 i szerokość pasma zależą od kształtu falki wybranej do analizy. Dla różnych 
falek podstawowych reprezentacja tego samego sygnału na tym samym poziomie dekompo-
zycji w ogólnym przypadku wyglądała inaczej. Potwierdzono, że wybór kształtu falki pod-
stawowej jest więc również istotny.

Przy wyborze poziomu dekompozycji uwzględniono więc wpływ zmian skali na szero-
kość pasma częstotliwości odpowiadającego wybranemu detalowi. Dla falki, będącej ele-
mentem bazy wybranej do przeprowadzenia badań, o skali a = 2j częstotliwość środkowa 

wyniesie ω ω
a     0=

a
, podobnie zmienią się granice pasma 

ω ωmin max ,
a a







. Wynika z tego, 

że zwiększenie skali spowoduje przesunięcie reprezentowanego przez falkę filtru pasmowo 
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przepustowego w kierunku mniejszych częstotliwości i jednocześnie zmniejszenie szeroko-
ści pasma. Oznacza to zwiększenie rozdzielczości w dziedzinie częstotliwości.

Przeprowadzone z zastosowaniem przekształcenia Wignera-Ville’a badanie układu elek-
tromechanicznego, zawierającego napęd z silnikiem indukcyjnym i obciążenie masowo-
-sprężyste, prowadzi do wniosku, że o ile stosunkowo niewielka skokowa zmiana rezystancji 
stojana może nie być łatwo zauważona przy monitorowaniu przebiegu czasowego wektora 
prądu stojana, to jest ona stosunkowo łatwo dostrzegalna przy analizie obrazu transformaty. 
Po przeprowadzeniu serii testów należy stwierdzić, że istotnym czynnikiem pozwalającym 
na zwiększenie skuteczności analizy Wignera-Ville’a jest odpowiedni dobór przedziału cza-
sowego. W przypadku kiedy badany przedział czasowy jest zbyt szeroki, to ta część widma, 
która jest efektem uszkodzeń o niewielkiej skali, często przesłonięta jest przez składnik wid-
ma odpowiadający podstawowej harmonicznej sygnału, która niesie wysoką energię. Zjawi-
sko to utrudnia przedstawienie i interpretację wyników.

Wyniki badań wskazują, że identyfikacja zakresu skokowej zmiany rezystancji stojana 
na podstawie analizy charakteru widma sygnału wektora prądu stojana silnika indukcyjnego 
może być także dokonywana tą drogą, ponieważ selektywność  obrazu transformaty jest 
wystarczająco wysoka.

Stosując podział na krótsze, odpowiednio dobrane przedziały czasu, jesteśmy w stanie 
podwyższyć selektywność obrazu transformaty Wignera-Ville’a i zwiększyć czułość auto-
matycznego układu wykrywania i identyfikowania uszkodzeń.

Autor planuje przeprowadzenie dalszych badań w dwu kierunkach:
– uwzględnienie zakłóceń utrudniających diagnozowanie uszkodzenia,
– wykonanie badań laboratoryjnych celem weryfikacji uzyskanych wyników.
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