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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. – 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.
(akademinėse atostogose 2021 m. rugsėjo mėn. 1 d. – 2022 m.
rugpjūčio mėn. 31 d.)
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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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Visų studijų planas ir jo vykdymo suvestinė
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Ataskaitinio pusmečio planas ir jo įvykdymas
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Doktorantūros studijų pasiekimai
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Visų mokslinių tyrimų ir disertacijos rengimo etapai
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Trumpas per pusmetį gautų mokslinių rezultatų
pristatymas

Kumuliaciniam struktūrinių lygčių modeliui sukonstruotas palaipsnis
didžiausio tikėtinumo parametrų vertinimo algoritmas, logiškai
pratęsiantis ankstesnius rezultatus;
Pastarojo algoritmo plėtimas kitais su dinaminių sistemų uždaviniais
susijusiais funkcionalumais, reikalingais pilnaverčiams praktiniams
taikymams.
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Modelis

Transition equation:

ηt = ηt−1 + µη + Γ0ξt + ζt, η0 = c,

where {η0} ∪ {ηt} is a sequence of scalar latent spaces, c is a scalar origin of this sequence, µη is a scalar intercept term, Γ0
is an 1× k vector of latent input weights, {ξt} is a sequence of independent and identically distributed k× 1 vectors of latent
input to the latent process (common factors) where ξt ∼ N

(
0k×1, Ik×k

)
, and {ζt} is a sequence of independent and

identically distributed N
(
0, σ2

η

)
scalar latent process errors, t = 1, ..., T .

Output measurement equation:

yt = ηt + εt, (0.1)

where {yt} is a sequence of scalar observed outcomes and {εt} is a sequence of independent and identically distributed
N

(
0, σ2

y

)
scalar observed process noises, t = 0, ..., T .

Input measurement equation:

xt = µx + Λxξt + δt,

where {xt} is a sequence of m× 1 vectors of observed inputs, µx is an m× 1 vector of intercept terms, Λx is an m× k
matrix of factor loadings, and {δt} is a sequence of independent and identically distributed m× 1 vectors of specific factors
where δt ∼ N

(
0m×1, diag

(
σ2
x1 , .., σ

2
xm

))
, t = 1, ..., T .

It is assumed that {ξt}, {δt}, {ζt}, and {ε0} ∪ {εt}, t = 1, ..., T , are mutually independent.
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Algoritmas
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Kito pusmečio darbo planas
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