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O agregacji informacji o rozregulowaniach

Celem badań przedstawionych w tym wykładzie jest konstrukcja matematycz-
nego modelu dla agregacji sygnałów o rozregulowaniu z wielu procesów występują-
cych w jednym układzie nadzoru. Zakładamy, iż źródłem sygnałów jest sieć czuj-
ników N o p węzłach rejestrujących stany w dyskretnych chwilach n ∈ N. Sygnały
te modelujemy wektorem ~xn ∈ E ⊂ <m, gdzie m ≥ p. Sygnał w każdym węźle
może być realizacją jednego z dwóch ciągów losowych, których charakterystyki są
różne i odpowiadają różnym stanom otoczenia. Przyjmuje się przy tym, iż zmia-
na, jeśli nastąpi, otoczenia jest trwała. To oznacza, że charakterystyki sygnałów
w poszczególnych czujnikach zmieniają się w losowych chwilach ~θ = (θ1, . . . , θp).
Rejestrowany przez czujniki proces jest markowski, o różnych prawdopodobień-
stwach przejścia w różnych stanach otoczenia. Reasumując charakter sygnału jest
widoczną konsekwencją zmian w losowych chwilach θi, i ∈ N. Istotna zmiana w ca-
łym układzie nadzorowanym jest definiowana na podstawie informacji z różnych
węzłów. Można też analizować całość jak system nadzoru z potwierdzeniami z róż-
nych czujników w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa fałszywego alarmu. Mo-
delem dla systemu potwierdzeń są podzbiory czujników (koalicje) skonstruowane
w ten sposób, iż stwierdzenie rozregulowania sygnałów wszystkich węzłów koalicji
jest przyjmowane jako informacja o istotnej zmianie w systemie (rozregulowaniu
systemu). Przyjmując taki model sieci czujników i sygnałów w niej występujących
konstruujemy reguły decyzyjne poszczególnych czujników o stwierdzeniu rozregu-
lowania tak, aby tworzyły punkt równowagi w grze antagonistycznej p-osobowej
z zatrzymywaniem procesu (zdefiniowanej przez grę prostą). Przy rozwiązaniu tej
gry zastosowano model zatrzymywania wektorów losowych sformułowany przez
Kurano, Yasudę i Nakagami’ego [1] z uwzględnieniem rezultatów dla ciągów mar-
kowskich otrzymanych przez autora i Yasudę [2]. Prezentowane rezultaty są uogól-
nieniem wyników zawartych w [3].
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