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Disertacijos tema:
Stochastinių dinaminių sistemų, stebimų su triukšmu, filtravimo,
identifikavimo ir valdymo realiu laiku algoritmų sudarymas ir taikymas
Vadovas:
Prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas
Doktorantūros pradžios ir pabaigos metai:
2018 m. spalio mėn. 1 d. – 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. (einamieji
mokslo metai yra tretieji studijų metai)
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Visų studijų planas ir jo vykdymo suvestinė
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Ataskaitinio pusmečio darbo planas ir jo įvykdymas
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Visų mokslinių tyrimų ir disertacijos rengimo etapai
(1)
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Visų mokslinių tyrimų ir disertacijos rengimo etapai
(2)
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Tyrimo objektas:
Stochastinės dinaminės sistemos, stebimos su triukšmu.

Tyrimo tikslas:
Sudaryti ir pritaikyti rekursinius algoritmus stochastinių dinaminių
sistemų filtravimui, identifikavimui ir valdymui realiu laiku, esant
adityviajam sistemų stebėjimo triukšmui.
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Tyrimo uždaviniai:
Analitiškai apžvelgti su triukšmu stebimų stochastinių dinaminių
sistemų filtravimo, identifikavimo ir valdymo realiu laiku uždavinių
sprendimo metodus;
Sudaryti rekursinius algoritmus tiesinių ir netiesinių stochastinių
dinaminių sistemų, stebimų su triukšmu, filtravimui, identifikavimui ir
valdymui realiu laiku;
Sudarytus algoritmus ištirti statistinio modeliavimo būdu, įrodyti jų
konvergavimą ir palyginti su esamais algoritmais;
Sudarytus algoritmus pritaikyti praktiniams uždaviniams spręsti.

Planuojami rezultatai:
Sudaryti korektiški ir konkurencingi rekursiniai algoritmai, skirti
stochastinių dinaminių sistemų, stebimų su triukšmu, filtravimui,
identifikavimui ir valdymui realiu laiku;
Sudaryti algoritmai pritaikyti socialinių, verslo ir/ar technikos
procesų/sistemų modeliavimui bei simuliavimui.
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Trumpas per pusmetį gautų mokslinių rezultatų
pristatymas

Toliau dirbta su užtriukšminto atsitiktinio Gauso klaidžiojimo
identifikavimo uždaviniu;
Ištobulintas anksčiau gautas palaipsnis didžiausio tikėtinumo
algoritmas: dabar nauji įverčiai yra gaunami per kompaktišką
išreikštinę taisyklę (nereikia spręsti optimizavimo uždavinio).
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Gauso atsitiktinio klaidžiojimo, stebimo su triukšmu,
modelis

Vykstantis procesas (Gauso atsitiktinis klaidžiojimas) yra X, o jo
stebėjimo su triukšmu rezultatas – Y :

Y0 = 0, X0 = ν0,

Yi = Yi−1 + εi, Xi = Yi + νi,

i = 1, . . . , n, n ∈ N. Čia εi yra nepriklausomi N (0, Q) atsitiktiniai dydžiai,
o ν0 ir νi – nepriklausomi N (0, R) atsitiktiniai dydžiai.

Sprendžiamas identifikavimo uždavinys
Iš stebimų proceso reikšmių realiu laiku įvertinti nežinomas modelio
dispersijas Q ir R.
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Palaipsnis didžiausio tikėtinumo užtriukšminto
atsitiktinio Gauso klaidžiojimo identifikavimo
algoritmas
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Palyginimui: momentų metodas
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Paklaidų palyginimas priklausomai nuo Q ir R
santykio (viršuje lygus 100, apačioje lygus 4)
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Paklaidų palyginimas priklausomai nuo Q ir R
santykio (lygus 1)
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Paklaidų palyginimas priklausomai nuo Q ir R
santykio (viršuje lygus 0, 25, apačioje lygus 0, 01)
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Kito pusmečio darbo planas

Užbaigti rengti straipsnį teorinės mokslinio tyrimo dalies tematika
(„Incremental Maximum Likelihood Estimation of Noisy Gaussian
Random Walk“).
Sudalyvauti tarptautinėje konferencijoje (šiuo metu yra laukiama
patvirtinimo apie priėmimą į EURO-2021 konferenciją, vyksiančią
2021 m. liepos mėn. 11–14 d. Atėnuose, Graikijoje, žr.
https://euro2021athens.com/).
Pradėti rengti naują straipsnį, skirtą sukurto algoritmo pritaikymui
socialinių procesų modeliavimui ir simuliavimui.
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