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Zielczyński Piotr: System doradczy operatora reaktorowej instalacji badawczej. Doradczy
System Ekspercki MAESTRO (Modular Advisory Expert System for Test Rig Operator) został
zaprojektowany dla prowadzenia operatora dużej instalacji badawczej w trakcie rozruchu,
pracy i odstawienia. Instalacja badawcza została wybudowana przy reaktorze MARIA w
Instytucie Energii Atomowej. W sensie technologicznym instalacja odwzorowuje podstawowe
układy elektrowni jądrowej. System analizuje w trybie "on-line" sygnały pomiarowe
przychodzące z obiektu i w czasie rzeczywistym realizuje dwa zadania: prowadzenie operatora
i monitorowanie stanu instalacji (łącznie ze sprawdzaniem wiarygodności sygnałów
pomiarowych). Raport zawiera szczegółowy opis zadań systemu, architektury i reprezentacji
bazy wiedzy. System został zbudowany w oparciu o technikę systemów eksperckich, co
ułatwia wszelkie modyfikacje. System pracuje w warunkach ciągłych zmian parametrów.
Wymagało to takiego sformułowania bazy wiedzy aby umożliwić jej ciągłą adaptację do
aktualnego stanu instalacji.
Zielczyński Piotr: Advisory expert system for test rig operator. The advisory expert system
MAESTRO (Modular Advisory Expert System for Test Rig Operator) has been designed to
guide the operator of large experimental instalation during start-up, steady state and shut
down. The instalation is located in the research reactor MARIA in Institute of Atomic Energy
in Świerk, Poland. The system acquires and analyses on line signals from instalation and
performs two tasks in real time: leading the operator and monitoring of the instalation
(including signal validation). Systems tasks, architecture and knowledge representation
concepts are described. The system is based on expert systems techniques what makes in
phases of continuous change of process parameters and it has been achieved by special
knowledge representation allowing its dynamical modification.
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1. WSTĘP
Praca dotyczy reprezentacji wiedzy
w
systemie
doradczym operatora reaktorowej
instalacji badawczej. Instalacja taka znajduje się w reaktorze badawczym MARIA w Instytucie
Energii Atomowej w Świerku. Instalacja nosi nazwę Stanowiska Badawczo Modelowego
Elektrowni Jądrowej (SBMEJ) i jest przeznaczona do badań paliwa jądrowego w warunkach
maksymalnej awarii projektowej (rozerwanie głównego rurociągu obiegu pierwotnego przy
jednoczesnym zaniku napięcia zasilającego). Ze względu na konieczność odtworzenia warunków
panujących w obiegu pierwotnym elektrowni jądrowej oraz modelowania stanów awaryjnych,
instalacja
jest
skomplikowanym obiektem
odwzorowującym
funkcjonalnie
układy
technologiczne w elektrowni jądrowej, a ponadto zawierającym układy niezbędne do realizacji
badań. Analogicznie do elektrowni jądrowej, instalacja została wyposażona w pełny aktywny i
pasywny system awaryjnego chłodzenia rdzenia, system przygotowania i oczyszczania
chłodziwa, system usuwania ciekłych i gazowych układów
radioaktywnych,
system
dekontaminacji i inne. Z racji znacznej komplikacji obiektu, na personelu eksploatacyjnym
(operatorze) ciąży
poważna
odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rozruchu
(przygotowania instalacji do eksperymentu) oraz odstawienia (doprowadzenia instalacji do
odpowiedniego stanu po eksperymencie) przy zachowaniu szeregu dodatkowych warunków
technologicznych (np. zachowanie określonych szybkości rozgrzewania poszczególnych
elementów instalacji). W celu polepszenia bezpieczeństwa, dla wspomagania operatora
postanowiono zaprojektować system doradczy, którego zadaniem jest, z jednej strony,
sugerowanie operatorowi, jaką czynność powinien wykonać w danej chwili oraz, z drugiej
strony, ciągła diagnostyka instalacji wraz z alarmowaniem w przypadku wykrycia niesprawności.
Szczególną uwagę zwrócono na diagnozowanie wskazań obwodów pomiarowych.
Ze względu na specyfikę zastosowania, polegającą na:
- ciągłej zmianie parametrów procesu w trakcie przygotowywania instalacji do eksperymentu,
- konieczności dokonania szybkiej oceny (diagnozy) w przypadku
wystąpienia
niesprawności lub awarii ze względu na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa,
powstała konieczność opracowania nowej metody reprezentacji wiedzy, gdyż dotychczas
stosowane metody nie spełniały wymagań tego zastosowania. Dla wygody obsługi systemu
doradczego postawiono również warunek modyfikowalności i czytelności wiedzy reprezentowanej w systemie. Spełnienie tego warunku uzyskano dzięki rozdzieleniu bazy wiedzy i
programu wnioskującego. Omawiany w niniejszej pracy system doradczy o nazwie MAESTRO
(Modular Advisory Expert System for Test-Rig Operator), wspomaga operatora zarówno w
fazie eksperymentu jak i w trwającej kilkadziesiąt godzin fazie przygotowania do eksperymentu
(napełnianie zbiorników, sprawdzanie instalacji, odpowiednie ustawienie zaworów).
Oryginalność systemu polega na zastosowaniu nowej reprezentacji wiedzy, dotyczącej
prowadzenia operatora, oraz diagnostyki instalacji. Reprezentacja ta umożliwia dynamiczną
modyfikację
wiedzy diagnostycznej podczas pracy systemu. Drugą zaletą zastosowanej
reprezentacji wiedzy jest zapewnienie błyskawicznej (w ułamku sekundy) diagnozy w
przypadku wystąpienia awarii (terminem "awaria" w pracy tej będą
również
nazywane
wszelkie niesprawności, nieprawidłowości czy odchylenia od normy, które wymagają
interwencji operatora). Nowością w dziedzinie energetyki jądrowej jest zastosowanie metody
opartej na teorii zbiorów przybliżonych do analizy wiedzy diagnostycznej.

W rozdziale 2 przedstawione zostały cele pracy oraz metody osiągnięcia tych celów na tle
dotychczas stosowanych rozwiązań. Rozdział trzeci opisuje specyfikę systemów doradczych
czasu rzeczywistego. W rozdziale czwartym szczegółowo opisane zostały struktury pilotowe
- nowa reprezentacja wiedzy dotyczącej prowadzenia operatora. Rozdział 5 przedstawia
wykorzystanie metody opartej na teorii zbiorów przybliżonych
do analizy
wiedzy
diagnostycznej. Analiza ta znacznie ułatwiła proces zdobywania wiedzy oraz umożliwiła
generację reguł diagnostycznych w postaci gotowej do błyskawicznego użycia w sytuacji
awaryjnej. W rozdziale 6 przedstawiono system MAESTRO, w
którym
zastosowano
reprezentacje wiedzy omówione w rozdziałach 4 i 5. W rozdziale 7 omówione zostały szczegóły
implementacyjne systemu MAESTRO - wybór komputera oraz języka programowania. W
rozdziale 8 opisano przebieg eksperymentu symulacyjnego, mającego na celu weryfikację
systemu, oraz pomiar najważniejszych parametrów systemu, jak np. czas reakcji na
odchylenie sygnału od wartości pożądanej. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu
porównano system MAESTRO z systemami opartymi na innych reprezentacjach wiedzy.
Rozdział 9 zawiera wnioski, dotyczące zastosowanych reprezentacji wiedzy oraz możliwości ich
wykorzystania w innych systemach.
System MAESTRO został napisany w języku C i uruchomiony na komputerze IBM PC
AT. Moduł sterujący, moduł prowadzenia operatora, moduł walidacji danych, moduł detekcji
przekroczeń oraz moduł diagnostyki zostały napisane i uruchomione przez autora pracy. W
implementacji systemu brali również udział: dr Rajmund Janczak (dostarczanie wiedzy do
systemu), dr Marek Machura (symulator procesu), mgr inż. Edmund Pierzchała (edycja
wiedzy), Ewa Piwek (moduł obsługi ekranu) oraz mgr Henryk Wojciechowicz (moduł
wprowadzania danych i moduł obsługi ekranu).

2. CEL I ZAKRES PRACY
2.1. Cel pracy
Głównym celem pracy jest zaproponowanie i zaimplementowanie nowej metody reprezentacji
wiedzy dostosowanej do systemu doradczego dla operatora reaktorowej instalacji badawczej.
Zadaniem systemu doradczego jest prowadzenie operatora oraz diagnostyka instalacji, opisanej
pokrótce w rozdziale pierwszym.
Oto wymagania, które powinna spełniać reprezentacja wiedzy w tym systemie:
1) szybkie wnioskowanie w czasie rzeczywistym,
2) możliwość dopasowywania się do aktualnej sytuacji i wydawania
poprawnych poleceń
operatorowi, nawet w przypadku nietypowego przebiegu wydarzeń,
3) możliwość dynamicznej zmiany bazy wiedzy w trakcie działania systemu,
4) wspomaganie procesu przyswajania wiedzy diagnostycznej przez system,
5) czytelność - reprezentacja wiedzy powinna być jawna i czytelna
nie tylko dla osoby
konserwującej bazę wiedzy (tzn. dla inżyniera
wiedzy) lecz również dla wszystkich
ekspertów biorących udział w przyswajaniu wiedzy przez system,
6) modularność i modyfikowalność (możliwość zmiany we fragmencie
bazy wiedzy bez
konieczności zmiany całej bazy).

Warunek 1) wynika ze specyfiki instalacji jądrowych, gdzie szybkość otrzymania
diagnozy w sytuacji awaryjnej może zadecydować o skuteczności zapobiegnięcia tej awarii
(gdyby w elektrowni jądrowej w Czernobylu pręty awaryjne zostały spuszczone o 6 sekund
wcześniej, nie doszłoby do awarii). Wszystkie obliczenia, które mogą skrócić czas potrzebny na
postawienie diagnozy podczas awarii, należy wykonać możliwie jak najwcześniej, tzn. podczas
poprawnej pracy instalacji, gdy czynnik czasowy odgrywa mniejszą rolę. W rozdziale 6
przedstawiona jest metoda korekty odpowiednich tablic w celu uzyskania tego efektu.
Spełnienie warunku 2) umożliwi natychmiastową reakcję
zaistnienia sytuacji, z którą nie spotkał się on poprzednio.

operatora nawet w przypadku

Warunek 3) wynika z faktu, że system doradczy będzie działał głównie w trakcie
wielogodzinnego przygotowania instalacji do eksperymentu (etap ten nazywany jest
rozruchem instalacji), w trakcie którego następują częste zmiany parametrów procesu (np.
zmienia się konfiguracja ze względu na zmianę położeń zaworów, zmienia się poziom cieczy
w poszczególnych zbiornikach, zmieniają się wartości nominalne temperatury, ciśnień i
natężenia przepływu w poszczególnych fragmentach instalacji). Zmiana parametrów procesu
powoduje konieczność zmiany bazy wiedzy w trakcie działania systemu, gdyż zmieniają się
reguły diagnostyczne dotyczące poszczególnych sytuacji, zmieniają się również wartości
oczekiwane i progi alarmowe dla poszczególnych sygnałów.
Warunek 4) spowodowany jest dużą złożonością instalacji. Diagnostyka przeprowadzana
jest w oparciu o dużą liczbę czujników pomiarowych, a zależności pomiędzy wartościami
pomiarowymi a diagnozami są bardzo złożone. Generacja wiedzy w postaci, w której może być
ona użyta do wnioskowania (reguły decyzyjne) wymaga więc wspomagania.
Punkty 5) i 6) wynikają z wymogu łatwej konserwacji i korygowania bazy wiedzy w kolejnych
latach pracy systemu. Wymagania te mogą być łatwo spełnione przy zastosowaniu metod
reprezentacji wiedzy stosowanych w dotychczasowych systemach sztucznej
inteligencji
[Amb][Dym][Hay2]. Spełnienie punktów 1) i 3) wymagało natomiast opracowania nowej
metody reprezentacji wiedzy oraz zaprojektowania odpowiedniej metody wnioskowania,
a także powiązań pomiędzy poszczególnymi fragmentami bazy wiedzy w systemie.
2.2. Krytyczny przegląd systemów doradczych dla energetyki jądrowej
Celowość stosowania systemów doradczych dla
operatorów reaktorowych instalacji czasu
rzeczywistego jest umotywowana zarówno względami bezpieczeństwa jak i finansowymi [Joh].
Metody sztucznej inteligencji zastosowano w wielu systemach doradczych dla energetyki
jądrowej [Bar][Egg][Fra][Nai][Nel][Sac][Top].
Często spotykanym podejściem do zadania prowadzenia operatora jest stosowanie
skomputeryzowanych podręczników obsługi [Com]. Wiedza o prowadzeniu operatora zapisana
jest w nich w formie zbioru procedur. Zaletą tego podejścia jest duża szybkość działania. Wadą
natomiast jest mała elastyczność oraz problemy z obsługą nietypowych sytuacji.
Przykładem
takiego rozwiązania jest skonstruowany w norweskiej firmie OECD Halden Reactor Project
system
COPMA realizujący prowadzenie operatora przez wyszukiwanie i
wyświetlanie
odpowiednich procedur dla operatora [Kro]. Procedury operatorskie zapisane są w specjalnie do
tego celu zaprojektowanym języku Prola. Język ten zawiera 10 typów instrukcji do
specyfikacji działań operatora reaktora PWR. Na ekranie pojawia się tekstowa oraz

graficzna reprezentacja zestawu czynności do wykonania. Aktualnie wykonywana czynność jest
podświetlana. Możliwe jest jednoczesne wykonywanie kilku procedur operatorskich. Procedury
wprowadzane są do bazy wiedzy za pomocą specjalnego edytora PED. System jest napisany w
językach Prolog i Lisp oraz używa systemu szkieletowego TI-Explorer. Dużą szybkość
działania systemu osiągnięto dzięki zastosowaniu stacji roboczej firmy Norsk Data.
Uproszczoną wersją skomputeryzowanych podręczników obsługi są systemy wyświetlające
listy czynności do wykonania traktowane jako "ściągawka" (ang. checklist) [Oka]. Są one jeszcze
mniej elastyczne i nie przewidują odstępstw od poprawnej pracy instalacji.
Ciekawym podejściem do zapisu wiedzy o prowadzeniu operatora są
drzewa akcji
zastosowane w systemie doradczym operatora reaktora PWR w miejscowości Paks na Węgrzech
[Han]. Wadą tego podejścia jest jednak duża zajętość pamięci.
Innym podejściem, bardziej elastycznie reagującym na zmianę stanu instalacji jest stosowanie
reprezentacji regułowej [Hay3][Gor]. Przykładem systemu opartego na reprezentacji regułowej
jest system doradczy dla operatora reaktora PWR w elektrowni Doel 2 skonstruowany
przez firmę TRACTEBEL przy współudziale kilku belgijskich instytutów [Mam]. Wiedzę
do systemu wprowadzono na podstawie instrukcji dla operatorów "Westinghouse Emergency
Response Guidelines". Oprócz doradzania operatorowi system kontroluje również poprawność
realizacji wydawanych poleceń. Zaletą systemu jest graficzny interfejs z użytkownikiem,
wyświetlający listę czynności do wykonania, historię zdarzeń oraz udzielający na życzenie
dokładnego wyjaśniania procesu wnioskowania. Z systemem współpracuje moduł umożliwiający
łatwe przyswajanie wiedzy od eksperta opisującego postępowanie w przypadku awarii.
System działa na mikrokomputerze IBM PC AT.
Wadą systemów prowadzenia operatora opartych na regułach jest dość długi czas
potrzebny na przeprowadzenie wnioskowania. Przykładem może być system planowania
eksploatacji reaktora BWR będący częścią japońskiego systemu zarządzania reaktorem TARMS
firmy Toshiba (Toshiba Advanced Reactor Management System) [lwa]. Korzystając z
regułowej
bazy
wiedzy
wspomaga
on
operatorów i inżynierów w tworzeniu
krótkoterminowych planów obsługi rdzenia automatycznie generując procedury obsługi. System
jest napisany w Fortranie i zaimplementowany na minikomputerze TOSBAC 7/70. Uzyskany
czas obliczeń na tym minikomputerze dla rzeczywistych danych z elektrowni wynosi ok. 30
minut dla zmiany układu prętów i ok. 50 minut dla rozruchu rdzenia. Są to czasy bardzo długie.
W celu zwiększenia szybkości wnioskowania można zastosować reguły o znormalizowanej
postaci oraz przechowywanie części wiedzy w tablicach, do których dostęp jest szybszy niż do
symbolicznego zbioru reguł [Got].
Reprezentację regułową stosuje się również często do zadania diagnostyki [Mes]. Zaletą
reprezentacji regułowej jest dość prosty mechanizm wnioskowania i czytelna postać wiedzy. Na
przykład, reguły w bazie wiedzy systemu diagnostycznego zbudowanego przez firmę
Intellicorp [Rau] zawierają wyrażenia z języka naturalnego zrozumiałe dla każdego specjalisty
z dziedziny energetyki jądrowej.
W zachodnioniemieckiej firmie Gesellschaft fuer Reaktorsicherheit mbH z Garching
skonstruowano system mający za zadanie śledzenie w czasie rzeczywistym
reaktorów
elektrowni jądrowej Biblis [Fel]. W systemie tym stosuje się model propagacji stanów procesu za
pomocą reguł. Działanie systemu ekspertowego jest wspomagane przez system analizy zaburzeń
GENERIS dokonujący wstępnej obróbki danych pomiarowych. Przeprowadzane jest również

sprawdzanie poprawności danych w oparciu o nadmiarowe pomiary. Głównym zadaniem
systemu jest ostrzeganie operatora o niepokojących sytuacjach przed zadziałaniem alarmów. W
systemie stosuje się wnioskowanie w przód (patrz punkt 4.4.1.) w celu propagacji zdarzeń i
wskazania możliwych konsekwencji aktualnego
stanu. Do wyjaśniania
stosuje
się
wnioskowanie wstecz.
System
GENERIS pracuje na norweskim komputerze NORSK DATA ND-500,
wnioskowanie
natomiast odbywa
się na maszynie lispowej Symbolics 3640 przy
wykorzystaniu środowiska Knowledge Engineering Environment (KEE) [KUM].
System obsługi alarmów EXTRA utworzony został przez zespół z Electricite de France
[Anc][Gon][NEI].
Celem
systemu
jest wspomaganie operatora w analizie alarmów i
umożliwienie mu szybszej reakcji w sytuacjach awaryjnych. System został uruchomiony dla
reaktora PWR o mocy 1300 MW w Bugey. Gdy uruchomiony zostaje jakiś alarm, system
analizuje wszystkie możliwe jego przyczyny, eliminując zdarzenia niemożliwe. Baza wiedzy
systemu składa się z około 5000 reguł. Do jego implementacji użyto systemów szkieletowych
Genesia IiGenesiall na komputerze BULL SPS7. W obecnej wersji EXTRA obsługuje 15
procent alarmów - odpowiada to około 220 alarmom dla 1000 podstawowych uszkodzeń 600
oddzielnych elementów. Uniwersalność systemu umożliwia jego zastosowanie we wszelkich
reaktorach PWR o mocy od 900 do 1300 MW.
W celu zwiększenia efektywności systemów opartych na regułach stosuje się np.
klasyfikację i systematyzację reguł występujących w systemie, czego przykładem jest system
MIGRE opracowany w Electricite de France do interpretacji uszkodzeń mechanicznych w
elektrowni jądrowej i diagnostyki obiegu pierwotnego [Mon], Często uzupełnia się reguły o
współczynniki wiarygodności [Sag] [Grl].
Zbliżonym podejściem do regułowego jest zapis wiedzy w języku logiki
[Llo][Kwl].
Zaletą tego podejścia jest możliwość bezpośredniego zapisu wiedzy w języku Prolog przy
wykorzystaniu wnioskowania metodą rezolucji. Podejście to zastosowano między innymi w
niemieckiej firmie ZfK Rossendorf [Lin].
Innym podejściem do diagnostyki jest wykorzystanie modelu badanego układu. Istnieje
wiele modeli dotyczących pracy reaktorów jądrowych. Na ogół są one wbudowane w kody
numeryczne wykonujące obliczenia związane z procesami
fizycznymi oraz programy
symulacyjne. Często diagnozowaną instalację postrzega się jako system o budowie modularnej,
w którym
poszczególne elementy powiązane są w sieć. Działanie każdego z elementów
opisane jest numerycznie (w sposób proceduralny). Taki model można wykorzystać np. w
cyfrowej symulacji ciągłej [Str2].
Przykładem wykorzystania takich metod jest system do diagnozowania stanów przejściowych
elektrowni jądrowej opracowany na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor [Lee], W systemie
tym połączono techniki symulacyjne i szacowania parametrów oraz techniki systemów z bazą
wiedzy. Te ostatnie wykorzystane zostały do nadzorowania pracy elektrowni oraz tworzenia i
badania hipotez dotyczących jej stanu. W mechanizmach wnioskowania wykorzystano logikę
rozmytą [Kit]. Testowanie hipotez dokonywane jest metodą symulacji zachowania się źle
działających elementów elektrowni przy użyciu modeli numerycznych. Do wyboru jednej z
hipotez w oparciu o wyniki symulacji stosuje się metodę rozpoznawania wzorców. System
był badany za pomocą różnych scenariuszy awarii, m.in. awarii w Three Mile Island. System
wykorzystuje głęboką wiedzę czerpaną z programów symulacyjnych. Wykonalność systemu
ekspertowego opartego na tym pomyśle sprawdzono w 1985 roku budując zintegrowany

system do sterowania reaktorem. Wiedza z programów symulacyjnych może być użyta do
testowania
hipotez, szacowania wielkości uszkodzeń i przewidywania w analizatorze
pracującym w czasie rzeczywistym. Matematyczny model procesu zawarty jest w algorytmie
komputerowym.
Wadą opisanego powyżej podejścia jest nieczytelna i trudno modyfikowalna postać opisu
instalacji. Z tego głównie powodu w ostatnich latach stosuje się również opis jakościowo symboliczny diagnozowanej instalacji [Jak][Nev]. Najbardziej rozpowszechnioną metodą
takiego opisu jest tworzenie modelu za pomocą zbioru ram opisujących poszczególne
elementy systemu. W ramach zawarte są informacje o danym elemencie. Cechy elementu
reprezentowanego przez ramę zapisuje się w klatkach. W systemie występują dwa typy ram:
ramy typu "klasa" opisujące ogólne właściwości danego elementu (np. zaworu, rurociągu czy
manometru) oraz ramy typu "egzemplarz" charakteryzujące konkretne egzemplarze elementów
(np. zbiornik_4.5, zawór_lA21).
Ramy uporządkowane są w
hierarchię
określającą
przynależność egzemplarzy do klas oraz zależności pomiędzy klasami. Przekazywanie własności
klas egzemplarzom zapewnione jest przez mechanizm dziedziczenia.
Oto jedna z metod wykorzystania ramowego modelu instalacji do diagnostyki [Strl]. W
przypadku wykrycia niepoprawnego działania jakiegoś elementu (np. gdy jakiś parametr
przekroczył wartość progową) sprawdza się, czy spełnione są zależności pomiędzy wejściem a
wyjściem dla danego elementu. Jeśli nie, wywoływane są reguły diagnostyczne. Jeśli wszystkie
zależności występujące w zakresie danej ramy są poprawne, to za pomocą informacji w klatkach
"wejście" i "wyjście" przechodzi się do sprawdzania sąsiednich ram.
Wykorzystanie do diagnostyki modelu instalacji zaimplementowanego w postaci ram umożliwia
zdefiniowanie ogólnych praw potrzebnych do analizy instalacji, przez co pojawia się
możliwość wykrywania uszkodzeń, które dotychczas nie wystąpiły i żaden z ekspertów nie
podał heurystycznych metod naprawienia awarii. Zastosowanie hierarchii i dziedziczenia
pozwala na jednokrotny zapis wiedzy dotyczącej danej klasy urządzeń, bez konieczności
wielokrotnego powtarzania informacji przy okazji każdego elementu.
Wykorzystanie przedstawionego sposobu do zamodelowania reaktora w elektowni jądrowej
umożliwia wnioskowanie oparte na wiedzy głębokiej.
Wprowadzenie modelu elektrowni za pomocą ram jest procesem pracochłonnym, jednak
czynność ta może być znacznie przyspieszona dzięki narzędziom programistycznym
pojawiającym się ostatnio na rynku np. KEE [Kor], Nexpert Object, itp. [Gev].
Przykładem zastosowania takiego opisu wiedzy jest system PLEXSYS (PLant EXpert
SYStem) wykorzystujący wiedzę operatorów, techników oraz innych pracowników elektrowni
jądrowej [Cai][Has].
System ten, powstały w ośrodku EPRI w Palo Alto (USA) składa się min. z edytora modelu
umożliwiającego budowanie modelu elektrowni w postaci sieci odwzorowującej rzeczywiste
elementy elektrowni i powiązania między nimi. "Obiektami" są tu elementy elektrowni,
"relacjami" - porty komunikacyjne, przez które przenoszone są informacje, energia lub
materiały, np. płyny. Jest to właściwie sieć semantyczna, w której elementy elektrowni
reprezentowane
są
przy pomocy ram posiadających odniesienia do elementów
współdziałających. Każda składowa ma więc klatki identyfikujące ją i charakteryzujące jej
działanie oraz dodatkowe klatki określające elementy sąsiadujące. Maszyna wnioskująca o
nazwie Network Inspector potrafi poruszać się w sieci modelującej elektrownię, przenosić się po

niej w górę i w dół, zależnie od poziomu abstrakcji i wnioskować o jej stanie. W tym celu
istnieją wbudowane w nią reguły nawigacji. Sposób wnioskowania odpowiada metodzie "wstecz"
w klasycznych systemach regułowych. Hipotezy sprawdza się przesuwając się po sieci według
reguł nawigacji i analizując stany jej składowych. W systemie można korzystać z dobrej jakości
komunikacji graficznej
np. do wyświetlania schematów systemów elektrowni. PLEXSYS
został utworzony m in. w celu sprawdzenia koncepcji wnioskowania w oparciu o sieciowy model
elektrowni przy jednoczesnym odejściu od prostego zapisu wiedzy w postaci regułowej.
Zaletą powyższego podejścia jest głębokie wnioskowanie, umożliwiające uzyskanie diagnozy
nawet w przypadkach, z którymi eksperci wprowadzający wiedzę nie spotkali się poprzednio.
Wadą tego podejścia jest długi czas wnioskowania. W większości systemów problem ten
rozwiązuje się poprzez zastosowanie odpowiednio szybkich komputerów, np. Vax, Symbollics,
itp. Pomimo tego, czas wnioskowania potrzebny do wykrycia awarii jest rzędu kilkudziesięciu
sekund [Kau][Skaj.
Inną (również czasochłonną) metodą jest poszukiwanie
rozwiązania
przeszukiwania przestrzeni stanów [Nil] [Nis] [Pea] [Per] [Ziel][Zie2].

za

pomocą

Znane są również systemy, w których połączono techniki
symulacji numerycznej i
symbolicznej [Kow][[Yos] lub też wnioskowanie regułowe z analizą numeryczną
(programowaniem nieliniowym) [Son].
Połączenie technik
regułowego
wnioskowania
symbolicznego oraz symulacji występuje w norweskim systemie wczesnego wykrywania i
diagnostyki uszkodzeń [Nes]. Do analizy niepewności w systemie tym wykorzystano zbiory
rozmyte [Gup].
Od niedawna rozważa się możliwość wykorzystania całkowicie odmiennej reprezentacji
wiedzy - sieci neuronowych. Prowadzone są aktualnie prace nad zastosowaniem tej metody
w diagnostycznym systemie japońskiej firmy Power Reactor and Nuclear Fuel Development
Corporation do wykrywania nieprawidłowych stanów w systemie chłodzenia reaktora
[Wat],
2.3. Metodyka i zakres pracy
Jak wynika z przeglądu rozwiązań przedstawionych w poprzednim punkcie, w systemach
doradczych realizujących prowadzenie operatora dominują dwa podejścia - albo szybkie, lecz
mało elastyczne "ściągawki" i skomputeryzowane podręczniki obsługi, albo bardziej elastyczne,
lecz wolniejsze systemy regułowe.
Analizując potrzeby systemu MAESTRO oraz dotychczas stosowane rozwiązania,
postanowiono
zaprojektować
reprezentację
wiedzy,
która
połączyłaby
zalety
skomputeryzowanych podręczników obsługi oraz systemów regułowych, tzn. jednocześnie
spełniałaby następujące warunki:
1) szybkość działania jak w skomputeryzowanych podręcznikach obsługi,
2) możliwość dopasowywania się do aktualnej sytuacji jak w systemach regułowych.
Prace nad systemem spełniającym te dwa warunki
rozpoczęto niedawno także w
japońskiej firmie Toshiba [Ohi]. Ze względu na charakter dozorowanego procesu, w systemie
MAESTRO należało również spełnić warunek dotyczący możliwości dynamicznej zmiany bazy
wiedzy w systemie.

W niniejszej pracy zaproponowano nową, oryginalną reprezentację wiedzy przeznaczoną do
prowadzenia operatora. Reprezentacja ta (nazwana strukturami pilotowymi)
spełnia
wszystkie narzucone warunki. Szczegółowe omówienie struktur pilotowych znajduje się w
rozdziale 4. Przedstawiono zadania, budowę, metodę wnioskowania w oparciu o struktury
pilotowe oraz porównanie struktur pilotowych z innymi reprezentacjami wiedzy. Omówiono
również zalety struktur pilotowych, w szczególności możliwość dynamicznej modyfikacji bazy
wiedzy w systemie.
W dotychczas stosowanych systemach wnioskowanie diagnostyczne odbywa się (zwykle
na
podstawie
historii wskazań
czujników) w momencie wystąpienia niesprawności.
Wnioskowanie to w przypadku skomplikowanej instalacji trwa od kilku do kilkudziesięciu
sekund. Tak długi czas od momentu wystąpienia niesprawności do wyświetlenia komunikatu
diagnostycznego nie spełnia wymagań postawionych systemowi MAESTRO. W związku z
tym opracowano metodę skrócenia czasu wnioskowania podczas awarii kosztem ciągłej
modyfikacji bazy wiedzy podczas poprawnej pracy instalacji. Metoda ta i wynikające z niej
powiązania pomiędzy poszczególnymi fragmentami bazy wiedzy opisane zostały w rozdziale 6.
Pomiary efektywności, opisane w rozdziale 8 wykazują, że skuteczność zastosowanego
rozwiązania jest znacznie wyższa od standardowych systemów regułowych.
Zastosowane rozwiązanie
daje
możliwość
uzyskiwania natychmiastowych diagnoz
(tzn. w czasie poniżej jednej sekundy od wystąpienia uszkodzenia), nawet przy zastosowaniu
komputera IBM PC. Celowość badań nad możliwością stosowania w tego typu instalacjach
tańszego sprzętu i oprogramowania wykazana została również w innych krajach [McW].
We wszystkich opisanych w poprzednim punkcie systemach wiedza musiała być dostarczana
bezpośrednio przez ekspertów (w przypadku reprezentacji regułowej jest to wiedza
heurystyczna, w przypadku obiektowego opisu instalacji - wiedza o konkretnej instalacji).
Wiedza diagnostyczna dotycząca SBMEJ jest na tyle skomplikowana, że bezpośrednie podanie
wiedzy przez ekspertów byłoby zadaniem niezmiernie trudnym i mogłoby być obarczone
błędami. Zaproponowana w niniejszej pracy analiza wiedzy diagnostycznej metodą opartą na
teorii zbiorów przybliżonych ułatwia przyswajanie wiedzy i umożliwia automatyczne generowanie
reguł. Dodatkową zaletą zastosowanej metody jest możliwość przekompilowania utworzonego
zbioru reguł i utworzenia procedur diagnostycznych, co łącznie z zaproponowaną metodą
wywoływania tych procedur umożliwia szybkie wnioskowanie w czasie rzeczywistym. Niniejsza
praca jest pierwszym przypadkiem zastosowania
metody opartej na teorii zbiorów
przybliżonych w dziedzinie energetyki jądrowej. Wyniki pracy wykazują dużą przydatność tej
metody.
Opis analizy wiedzy diagnostycznej przeprowadzonej w oparciu o teorię zbiorów przybliżonych
zawarty jest w rozdziale piątym. Przy pomocy tej
metody wygenerowano
reguły
diagnostyczne, które po skompilowaniu utworzyły procedury diagnostyczne umożliwiające
szybkie wnioskowanie w czasie rzeczywistym. Zastosowanie tej metody do konstrukcji bazy
wiedzy ułatwiło i przyspieszyło przyswajanie wiedzy od ekspertów, które jest uważane za jeden
z najtrudniejszych etapów tworzenia systemu z bazą wiedzy [Dia][Har].
Reasumując, głównymi celami pracy są:
1) opracowanie nowej reprezentacji wiedzy zapewniającej bardzo szybkie wnioskowanie
w czasie rzeczywistym i jednocześnie dynamiczną modyfikację bazy wiedzy w trakcie
działania systemu;

oraz
2) opracowanie sposobu wykorzystania metody opartej na teorii zbiorów przybliżonych w
procesie przyswajania wiedzy dotyczącej diagnostyki reaktorowej instalacji badawczej.

3. ZADANIA SYSTEMU DORADCZEGO CZASU RZECZYWISTEGO
I WYMAGANIA CO DO REPREZENTACJI WIEDZY I DIAGNOSTYKI
Większość zrealizowanych dotychczas systemów z bazą wiedzy pracuje w trybie "off-line":
użytkownik dostarcza pewnych danych początkowych, które są uzupełniane przez system w
czasie trwania konsultacji. W takich zastosowaniach czas i ilość danych zazwyczaj nie
odgrywają istotnej roli. Wykorzystanie
baz wiedzy
w trybie "on-line", a zwłaszcza z
uwzględnieniem czasu rzeczywistego, zmienia skalę problemu i nastręcza wiele nowych trudności
[Fel]. Ciągły i szybki napływ danych z obserwowanego procesu fizycznego wyklucza
najczęściej ludzką ingerencją (dane tracą ważność, zanim zostaną wykorzystane w konsultacji).
Z tego względu systemy doradcze czasu rzeczywistego (SDCR) pracują na ogół autonomicznie,
a współdziałanie z człowiekiem jest ograniczone do minimum. SDCR sam musi zapewnić pełną
koordynację procesów zbierania danych i wnioskowania.
System doradczy pracujący w trybie "on-line" jest z reguły częścią składową większego
systemu technicznego. Z tego względu na system doradczy nakłada się szereg dodatkowych
wymagań wynikających z konieczności zapewnienia odpowiedniej jakości działania całego
systemu, takich jak wydajność, niezawodność i odporność na błędy. Niektórych z tych wymagań
w ogóle nie stawia
się wobec systemów doradczych
pracujących
"off-line".
Charakterystyczną cechą problemów rozwiązywanych za pomocą SDCR jest występowanie
zależności czasowych pomiędzy zdarzeniami obserwowanego procesu fizycznego. Niezbędne
jest więc wprowadzenie odpowiedniej notacji umożliwiającej opis tego typu zależności w
bazie wiedzy oraz skonstruowanie odpowiednich
mechanizmów wnioskowania. W
praktyce wykorzystuje się różne warianty wnioskowania o zależnościach czasowych [Ali],
dostosowując za każdym razem jego zakres do konkretnego zastosowania. Wykorzystanie
pełnego aparatu logiki temporalnej w przypadku SDCR nie jest potrzebne, a przede wszystkim
jest niepraktyczne ze względu na ograniczenia czasu rzeczywistego.
Prawdziwy
SDCR musi
również
uwzględniać
niemonotoniczność procesów
wnioskowania. Dane napływające z procesu fizycznego mogą unieważnić dotychczasowe
wnioski i całkowicie zmienić ocenę bieżącej sytuacji. Jednym z ogólnych podejść
do
niemonotoniczności wnioskowania
jest
podejście
oferowane
przez
tzw.
systemy
utrzymywania wiarygodności, które zapewniają wewnętrzną spójność bazy wiedzy i pozwalają
określić, które fakty są w danej chwili prawdziwe, a które nie. Systemy te nie osiągnęły
jeszcze pełnej dojrzałości i nie wydaje się na razie, by można je było zastosować w kontekście
SDCR. Praktyczniejszym podejściem jest raczej kojarzenie z każdą zmienną pomiarową okresu
jej ważności [Moo]. Okres
ważności pomiarów uwzględnia
się
we
wszystkich
wyprowadzonych wnioskach. Jeśli okres ważności danej zmiennej upłynie, to wnioski na niej
oparte przestają również obowiązywać. W praktyce jednak rozwiązuje się problem

niemonotoniczności w SDCR za pomocą różnych metod ad hoc, zapewniając poprawność
wnioskowania przez bezpośrednie uwzględnienie wpływu konkretnych zmiennych na
wiarygodność wyprowadzonych wniosków.
W większości zastosowań SDCR mamy do czynienia zarówno
z zadaniami
sekwencyjnymi (np. walidacja danych, detekcja uszkodzeń, diagnozowanie) jak i równoległymi
(np. prowadzenie operatora i monitorowanie procesu). Pewne z tych zadań można wykonać
od razu, inne trzeba zatrzymać, aż upłynie określony czas lub gdy zajdzie określone zdarzenie.
Niezbędny jest więc mechanizm synchronizacji zadań, podobny w ogólności do mechanizmu
szeregującego procesy współbieżne w systemach operacyjnych czasu rzeczywistego. Narzuca
się tu możliwość wykorzystania systemów wieloprocesorowych lub jednoprocesorowych z
programową obsługą procesów współbieżnych. W praktyce jednak symuluje się procesy
współbieżne w jednym programie (jeden proces), co oznacza, że procesy nie mogą siebie
przerywać i za każdym razem jawnie zwracają sterowanie do programu szeregującego.
Jednym z zadań rozwiązywanych często przez SDCR jest zadanie diagnozowania. Typowy
system przeprowadza najpierw detekcję uszkodzeń w oparciu o napływające dane, a więc
naturalnym rodzajem wnioskowania jest w tym przypadku regułowe wnioskowanie w przód.
Natomiast znalezienie przyczyny uszkodzenia polega najczęściej na sprawdzeniu kilku różnych
hipotez, co można z kolei przeprowadzić w naturalny sposób posługując się regułowym
wnioskowaniem wstecz.
Próby bezpośredniego wykorzystania w SDCR reprezentacji regułowej napotykają jednak na
szereg trudności. Komercyjne systemy regułowe są nieprzydatne, gdyż nie posiadają wielu
niezbędnych mechanizmów, takich jak określanie i kontrola okresu ważności faktów w pamięci
roboczej, zatrzymywanie wykonania reguły na pewien czas, czy też cykliczne sprawdzanie
warunków wznowienia wykonywania reguły. Specjalizowane systemy regułowe służące do
budowy SDCR dysponują tymi mechanizmami, lecz w ogólności oparcie całej bazy wiedzy
wyłącznie na reprezentacji regułowej nie jest zbyt elastyczne ani też praktyczne ze względu na
wymagania czasowe. Potrzebna jest reprezentacja bardziej modularna i umożliwiająca
strukturalizację bazy wiedzy. Wiele zadań w SDCR ma charakter sekwencyjny, a więc
niezbędna jest również reprezentacja proceduralna. Tak więc realizując SDCR, musimy
posługiwać się różnymi technikami reprezentacji wiedzy i metodami wnioskowania.
Reprezentacja proponowana w niniejszej pracy wykorzystuje specyfikę systemów czasu
rzeczywistego wykorzystując zalety kilku innych reprezentacji pod kątem zastosowania w
systemach doradczych dla operatorów instalacji jądrowych.
Jak widać z powyższej dyskusji, budowa SDCR jest złożonym i czasochłonnym
przedsięwzięciem
programistycznym.
Dominującym kryterium projektowym są wymagania
czasu rzeczywistego. Oznacza to, że niezwykle istotny jest zarówno wybór odpowiednich
rozwiązań programowych (dopasowanie do rozwiązywanego problemu, stosowanie prostych i
wydajnych czasowo mechanizmów wnioskowania, posługiwanie się skompilowaną wersją bazy
wiedzy), jak i wybór odpowiedniego sprzętu. W przypadku dużych SDCR często konieczne jest
wykorzystanie konwencjonalnego komputera o dużej mocy obliczeniowej bądź też
specjalizowanej maszyny lispowej. Celem niniejszej pracy jest opracowanie odpowiednio
szybkich
mechanizmów
wnioskowania umożliwiających uniknięcia konieczności zakupu
komputera o dużej mocy obliczeniowej. Przy zastosowaniu omówionych algorytmów i
reprezentacji wiedzy zadowalającą szybkość osiągnięto na
tanim i łatwo dostępnym
mikrokomputerze IBM PC AT.
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4. REPREZENTACJA WIEDZY ZA POMOCĄ STRUKTUR PILOTOWYCH
4.1. Koncepcja struktury pilotowej
W trakcie prac nad systemem doradczym dla operatora instalacji badawczej zrodziła się
potrzeba opracowania reprezentacji wiedzy, dostosowanej do zadania prowadzenia operatora,
tzn. wydawania mu poleceń w odpowiedniej kolejności i kontroli poprawności wykonania tych
poleceń. Na tę reprezentację wiedzy narzucono wymagania omówione w punkcie 2.1.
Przeanalizowano miedzy innymi przydatność reguł, ram, scenariuszy, sieci semantycznych
oraz modułów wiedzy systemów tablicowych. Żadna z dotychczas stosowanych reprezentacji
nie odpowiadała w pełni postawionym wymogom. Stworzono więc nową reprezentację
wiedzy nazwaną strukturami pilotowymi. Zawiera ona pewne elementy ram opracowanych
przez Minsky'ego [Wini], scenariuszy [Sch], modułów wiedzy [Pen] oraz sieci Petriego
[Rei]. Szczegółowe porównanie struktur pilotowych
z
innymi
reprezentacjami
przedstawiono w punkcie 4.4.
Opracowana reprezentacja wiedzy ma zastosowanie do wszelkich systemów czasu
rzeczywistego, których zadaniem jest doradzanie operatorom sterującym procesami (np.
obsługujących instalacje badawcze, reaktory chemiczne lub jądrowe, urządzenia wytwórcze,
skomplikowane maszyny do obróbki materiałów itp). System taki za pomocą sygnałów
pomiarowych otrzymuje informacje o stanie procesu, na podstawie bazy wiedzy realizuje
zadanie śledzenia (monitorowania, nadzoru) instalacji i wydaje polecenia operatorowi, który
wykonuje czynności sterujące procesem (rys.4.1). System ekspertowy pełni więc rolę systemu
doradczego, a nie systemu wykonującego zadanie sterowania [Dou][Hol][MEr].

Moduł wczytywania
SYSTEM
DORADCZY

danych
Moduł
komunikacji z
użytkownikiem
użytkownik
Coperator)

Rys.4.1. Schemat systemu doradczego dla operatora procesu

li

Każda struktura pilotowa odpowiada jednej czynności operatora. W strukturze tej
zawarte są informacje umożliwiające wydanie polecenia operatorowi oraz kontrolę wykonania
polecenia. Struktura pilotowa składa się z tzw. klatek (ang.slot). Każda klatka może
posiadać swoją wartość. Do podstawowych klatek występujących w strukturze pilotowej
należą (rys.4.2):
-

"precondition" - wyrażenie logiczne
spełniony przed wydaniem polecenia,

określające

warunek

wstępny, który musi być

-

"instructions" - tekst wydawanego polecenia,

-

"postcondition" - wyrażenie logiczne określające warunek końcowy służący do kontroli
wykonania polecenia,

-

"modifications" - opis zmian, których należy dokonać w bazie wiedzy po prawidłowym
wykonaniu polecenia,

-

"successors"
- kolejne polecenia, które mogą być wydane operatorowi (w klatce tej
znajdują się numery struktur pilotowych albo zestaw reguł realizujących wyliczenie i
wybranie odpowiednich struktur).

Do identyfikacji struktury używa się klatek:
-

"itemNumber"

- numer struktury,

-

"description" - słowny opis struktury, używany również jako

nagłówek.

Na graficznej ilustracji struktury przedstawionej na rys.4.2. klatki, które zawierają warunki,
mają brzegi zaokrąglone. Klatki bezwarunkowe oznaczone są prostokątami.

c

number

description

PRECONDITION

^

INSTRUCTIONS

(

POSTCONDITION

^

MODIFICATIONS
(_

SUCCESSORS

Rys.4.2. Klatki występujące w strukturze pilotowej
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Przykład struktury pilotowej przedstawiono na rys.4.3. Struktura ta zostanie uaktywniona,
gdy poziom wody w zbiorniku 1 przekroczy 55 cm (warunek "precondition"). Na ekranie
użytkownika wyświetli się wówczas polecenie: "Zamknij zawór A17"
(treść klatki
"instructions"). Od tego momentu, za pomocą mierników w instalacji system cyklicznie
sprawdza, czy położenie zaworu A17 = OFF (warunek "postcondition"). Gdy sygnał
określający położenie zaworu
A17 osiągnie wymaganą wartość (co świadczy o
poprawnym wykonaniu polecenia przez operatora), system przystępuje do obsługi klatki
"modifications". W tym przypadku polega to na ustawieniu w bazie wiedzy diagnostycznej
górnej i dolnej wartości dopuszczalnej poziomu wody w zbiorniku 1 odpowiednio na 54 i
56 cm. Po wykonaniu modyfikacji bazy wiedzy, za pomocą reguł z klatki "successors"
wylicza się struktury będące następnikami. W danym przypadku następnikiem jest
struktura 46 albo 112, w zależności od temperatury wody w zbiorniku 1.

45

Zamknięcie dopływu wody

f Poziom wody w zb. 1

L > 0.55 J

Zamknij zawór A17
Położenie zaworu A17 » OFF

I

Dopuszczalna wartość* poziomu wody w zb. 1
0.54 < L < 0.56
IF Ctemp. wody w zb.1 > 30)
THEN Select Item 46
ELSE Select Item 112

Rys.4.3. Przykład struktury pilotowej
Opis całego przebiegu sterowania instalacją (procesem) przedstawiany jest przez
graf reprezentujący
zbiór struktur pilotowych połączonych w sieć. Węzłami grafu są
struktury pilotowe, gałęziami - możliwe przejścia pomiędzy nimi. Każdy węzeł może mieć
dowolną liczbę poprzedników i następników. Sposób interpretacji grafu przez program
sterujący opisany jest na kolejnych stronach. Przykład grafu
odzwierciedlającego
sterowanie pewnym procesem przedstawia rys.4.4. Na kolejnych rysunkach numer i
nagłówek struktury będą pomijane, jeśli nie są w danym przypadku konieczne dla
zrozumienia treści rysunku.
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Do obsługi bazy struktur pilotowych wykorzystywana jest "agenda". Jest to lista, na
której umieszcza się struktury znajdujące się w określonych stanach. Każda struktura
pilotowa w systemie może znajdować się w jednym z trzech stanów:
1) uśpiony (struktura nie znajduje się w agendzie),
2) pobudzony (struktura znajduje się w agendzie czekając na spełnienie "precondition"),
3) aktywny (struktura znajduje się w agendzie czekając na spełnienie "postcondition").

1
1

)

1
1

(

1

c

T

L

1
1

Rys.4.4. Przykład sieci struktur pilotowych
Do agendy wstawiane są więc struktury znajdujące się w stanach pobudzonym lub
aktywnym. Graficznie stan struktury możemy zaznaczać za pomocą znacznika umieszczonego
w klatkach "precondition" lub "postcondition" (rys.4.5).
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Na wstępie w agendzie znajduje się początkowy zbiór struktur. Przy pojedynczym
wywołaniu moduł sterujący realizuje obsługę wszystkich struktur znajdujących się w
agendzie.
Sposób obsługi struktury pilotowej zależy od jej stanu (określającego, na spełnienie
którego warunku czeka struktura). Gdy struktura czeka na spełnienie warunku wstępnego,
wykonuje się wyrażenie logiczne zawarte w klatce "precondition". Jeśli wyrażenie to ma
wartość fałszu logicznego, strukturę pozostawia się w agendzie.

c

1 (

L

1 (

C

c

c

Rys.4.5. Graficzne oznaczenie stanu struktury: a) struktura uśpiona,
b) struktura pobudzona, c) struktura aktywna
Jeśli warunek wstępny jest spełniony, na ekranie wyświetlany jest tekst zawarty w klatce
"instructions". W tekście tym zawarte jest polecenie wykonania kolejnej czynności. Gdy
struktura czeka na spełnienie warunku końcowego, sprawdzany jest warunek wskazany przez
klatkę "postcondition". Jeżeli warunek ten jest spełniony, wykonuje się czynności kończące
obsługę struktury, tzn. modyfikację bazy wiedzy (na podstawie klatki "modifications") oraz
wyliczenie numerów następnych struktur (na podstawie klatki "successors"). Obsłużona
struktura usuwana jest z agendy. Jeśli warunek końcowy obsługiwanej struktury nie jest
spełniony, to strukturę pozostawia się w agendzie.
Opisany mechanizm sterowania umożliwia równoległe (z punktu widzenia użytkownika)
wykonywanie struktur. Niektóre struktury mogą wywołać kilka innych struktur (reguły z
klatki "successors" wpisują wówczas do agendy kilka numerów struktur). Każda z nowych
struktur wstawionych do agendy oczekuje na spełnienie swego warunku wstępnego.
Wyświetlenie komunikatu i oczekiwanie na spełnienie warunku końcowego odbywa się
niezależnie od pozostałych struktur. Gdy któraś z kolejnych struktur uzależniona jest od
kilku czynności, które wykonywane były równolegle, znajduje to odbicie w warunku
"precondition".
Przegląd różnych zależności pomiędzy strukturami znajduje się w punkcie 4.2.
Wykonanie się wszystkich struktur, będących
15

poprzednikami

danej struktury, nie jest

warunkiem koniecznym jej uaktywnienia. Warunkiem uaktywnienia jest uprzednie pobudzenie
(wykonanie się co najmniej jednej ze struktur będących poprzednikami) oraz spełnienie
warunku "precondition". Tak więc gałęzie na grafie przedstawiającym
sieć struktur
pilotowych należy traktować jako możliwość (a nie konieczność) pobudzenia następnika
przez poprzednik.
Warunek "precondition" może mieć wartość "True", czyli prawdy logicznej. Wówczas
uaktywnienie następuje zaraz po pobudzeniu danej struktury.
"Precondition" może zawierać polecenie "wait(t)" oznaczające odczekanie czasu t od
chwili pobudzenia struktury, np. struktura zawierająca "precondition" = "wait (5 sek)"
zostanie uaktywniona po pięciu sekundach od jej pobudzenia. "Precondition" może mieć
również bardziej skomplikowaną postać, np.:
wait(2 min) or A56 = OFF
oznacza uaktywnienie struktury po 2 minutach, chyba że wcześniej sygnał A56 przyjmie
wartość OFF, natomiast
wait(50 sek) and L2 > 4.5 m and P7 < 14 MPa
oznacza uaktywnienie struktury gdy poziom L2 będzie większy od 4.5 m i ciśnienie P7 będzie
mniejsze od 14 MPa, jednak nie wcześniej niż 50 sekund od chwili pobudzenia.
Systematyzacja warunków "precondition" znajduje się w punkcie 4.2.1.
Jeśli struktura posiada wiele następników, zależnie od warunków w klatce "successors" do
agendy można wstawiać dowolny ich podzbiór (wszystkie, niektóre, jeden lub żaden).
W grafie mogą występować pętle (rys.4.4). W
jednostrukturowe (struktura pobudza samą siebie).

szczególnym przypadku są to pętle

Chwilowy stan sieci struktur można zilustrować dodając znaczniki. Np. graf z rys.4.6
odwzorowuje sieć, w której struktury 3, 4, 12 są pobudzone, a struktury 6 i 9 aktywne.
Przed dojściem do takiego stanu sieci musiały być wykonane struktury 1, 2, 5 i 8.
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Rys.4.6. Graficzna reprezentacja sieci struktur pilotowych
z uwzględnieniem ich stanów
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4.2. Różne przypadki przejść pomiędzy strukturami pilotowymi
Jak już zostało powiedziane, strukturę pilotową możemy przedstawić schematycznie w
następujący sposób:

PRECONDITION
INSTRUCTIONS
POSTCONDITION
MODIFICATIONS
SUCCESSORS
Sposób przejścia pomiędzy strukturami pilotowymi definiują
"successors". Oto ogólna postać tych klatek:

klatki "precondition" i

PRECONDITION : = if <sensor condition>
and <timing condition>
and <done condition>
SUCCESSORS : = if <sensor condition> <item selection>
if <sensor condition> <item selection>
if <sensor condition> <item selection>
Wyrażenie <sensor condition> oznacza warunek logiczny zależny od wartości sygnałów
pomiarowych, np.:
(Temperatura T23 > 120 deg
AND
Ciśnienie P67 < 16 MPa)
OR
Temperatura T25 > 200 deg.
Wyrażenie <timing condition> oznacza odczekanie określonego czasu, np.:
wait (5 sek).
Warunek <done condition> oznacza wymaganie,
aby
warunki "postcondition"
określonych struktur pilotowych były spełnione i struktury te były wykonane do końca, np.:
item 54 done

AND

item 55 done

W dalszej części rozdziału zostaną rozważone i uporządkowane szczególne przypadki
klatek "precondition" i "successors".
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4.2.1. Szczególne przypadki "precondition"
1) precondition = True,
pobudzenie z jednej struktury pilotowej

1

True

Otwórz zawór A99.

I

1

Polecenie zawarte w klatce "instructions" wyświetli się natychmiast po pobudzeniu.
2) precondition = True,
pobudzenie z kilku struktur pilotowych

(

True

)

(

True

)

Zamknij zawór Zl

Zamknij zawór 72.

21 = OFF

Z2 = OFF

T

c

1 I
J t

Z3 » OFF

J t
45
True

I

X
19

45

I
7

Struktura pilotowa numer 45 zostanie uaktywniona gdy którykolwiek z zaworów Zl, Z2 lub
Z3 zostanie zamknięty.
3) precondition = <sensor condition>,
pobudzenie z jednej struktury

f

P23 > 1 4 MPa

Otwórz zawór A99.

Po pobudzeniu struktury cyklicznie sprawdzane jest "precondition". W momencie spełnienia
"precondition" struktura zostanie uaktywniona.
4) precondition = <sensor condition>,
pobudzenie z kilku struktur

c

iii

P23 > 1 4 MPa

Otwórz zawór A99.

I

L

c

Po pobudzeniu struktury przez dowolną z poprzednich struktur cyklicznie sprawdzane
jest "precondition". Struktura zostanie uaktywniona w momencie spełnienia "precondition".
Tak więc pobudzenie przez następne struktury pilotowe (będące poprzednikami) nie ma
wpływu na moment uaktywnienia.
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5) precondition = <timing condition>,
pobudzenie z jednej struktury

(

1

wait C34 sek)

)

Otwórz zawór A99

(
\
(
Powyższa struktura zostanie uaktywniona po 24 sekundach od pobudzenia.
6) precondition = <timing condition>,
pobudzenie z kilku struktur

f

ILL

wait C34 sekD

J

Otwórz zawór A99.

Powyższa struktura zostanie uaktywniona po 24 sekundach od pobudzenia przez
którąkolwiek ze struktur będących jej poprzednikami. Pobudzenie przez następną strukturę nie
będzie miało wpływu na moment uaktywnienia (czas liczony jest od pobudzenia przez
pierwszą ze struktur).
7) precondition = <done condition>
pobudzenie z kilku struktur pilotowych
Struktura pilotowa numer 27 (patrz rysunek na następnej stronie) zostanie uaktywniona,
gdy obie struktury będące poprzednikami zostaną wykonane.
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Otwórz Zl i Z2

0Zl-ON AND Z2«ON J

c

25, 26

7

25

(zbT

26

1 napełniony

Zamknij zawór Zl

c

j

.2. napełniony
Zamknij zawór Z2

Zl = OFF

I

c

27

)

C

Z2 • OFF

27
item 25 done AND
item 26 done
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27

4.2.2. Szczególne przypadki klatki "successors"
1) bezwarunkowe pobudzenie jednej struktury pilotowej

25

r

Po spełnieniu "postcondition" pobudzana jest struktura numer 25.
2) bezwarunkowe pobudzenie kilku struktur

25,31,92

25

92

31

t
L

J

Po spełnieniu "postcondition" pobudzane są struktury 25, 31 i 92.
3) brak pobudzenia

L

J

Po spełnieniu "postcondition" żadna struktura pilotowa nie jest pobudzana.
23

4) warunkowe pobudzenie jednej struktury pilotowej

c

I

1
if CZ1-OFF) 25

I

Jeśli zaraz po spełnieniu "postcondition" zawór Zl jest zamknięty, pobudzana jest struktura
numer 25. W przeciwnym razie żadna struktura nie jest pobudzana.
5) wykluczające się pobudzenie kilku struktur

I

L

/ ifCP3>10MPa3
I e l s e 92

25

Po spełnieniu "postcondition" pobudzana jest jedna ze struktur: 25 albo 92.
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6) niewykluczające się pobudzenie kilku struktur

C
/ ifCP3>10MPa) 25
I ifCZ2=OhO 92

1=1

92

.

• ;

Po spełnieniu "postcondition" pobudzane są obie struktury numer 25 i 92, jedna z nich, lub
żadna - zależnie od wartości logicznej przesłanek reguł zawartych w klatce "successors".
7) mieszane pobudzenie kilku struktur

(

1

~

1

.„

25

~

\

_n

if C22-0FF) 25,31
else 92

1

92

31

1

1

1

J

J
]

L
C

Po spełnieniu "postcondition" pobudzane są struktury 25 i 31 albo struktura 92 (zależnie od
położenia zaworu Z2).
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8) struktura pobudzająca samą siebie

115

Prędkość przepływu wody w
rurociągu pierwszym Fl < 5 m/s
Przekręć regulator prędkości
przepływu do wartości 5 m/s
Prędkość przepływu wody w
rurociągu pierwszym Fl > 5 m/s

c

115

I

Powyższa struktura pilotowa nadzoruje wartość prędkości przepływu wody w pewnym
rurociągu. Gdy prędkość przepływu zmaleje poniżej 5 metrów na sekundę, wyświetla się
komunikat polecający zwiększenie prędkości przepływu. Gdy polecenie zostaje wykonane,
struktura pobudza samą siebie. Gdy prędkość przepływu ponownie zmaleje poniżej 5 metrów
na sekundę, struktura po raz kolejny zostanie uaktywniona.
9) wykorzystanie pobudzenia kilku struktur do zapytania operatora o decyzje
Po spełnieniu "postcondition" struktury 24, pobudzane są struktury 25 i 26. Ponieważ
"precondition" tych struktur jest równe True, są one od razu uaktywnionej co powoduje
wyświetlenie się nagłówków obydwu struktur na ekranie. Operator wybiera tę decyzję,
która mu bardziej odpowiada i potwierdza ją odpowiednim klawiszem (patrz rozdział 6.7.
dotyczący modułu obsługi ekranu), co powoduje spełnienie warunku "postcondition" tej
struktury. Wykonanie czynności zapisanej w klatce "modifications" spowoduje usunięcie z
agendy komplementarnej struktury, która po dokonaniu wyboru przez operatora staje się
nieaktualna.

26

24

25, 26

|25

26

True

True

Potwierdź
decyzję A

Potwierdź
decyzje B

confirm

confirm

c

7

delete item 25

delete item 26

4.3. Porównanie struktur pilotowych z sieciami Petriego
Propozycja struktur pilotowych nasuwa pewne skojarzenia z sieciami Petriego. Dla
wyjaśnienia różnic przeprowadzimy analizę porównawczą obu podejść. Poszczególne cechy
sieci Petriego oraz struktur pilotowych zostały przedstawione i skomentowane w poniższej
tabeli:
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Sieci Petriego [Pet!

Struktury pilotowe

Sieć Petriego jest
abstrakcyjnym, f ormalnym
modelem przepływu
informacji. Używana jest
ona do opisu i analizy
przepływu informacji i
sterowania w systemach.

Sieć struktur pilotowych jest reprezentacją wiedzy dostosowaną do systemów
doradczych czasu rzeczywistego. Wykorzystywana jest ona do prowadzenia operatorów
instalacji pracujących w czasie rzeczywistym.

Sieć Petriego definiowana jest formalnie
jako czwórka:
C=CP, T, I, OD
gdzie:
P - zbiór miejsc,
T - zbiór tranzycji,
I - funkcja wejścia,
przypisująca tranzycjom wszystkie
wejściowe miejsca
tej tranzycji.
0 - funkcja wyjścia,
przypisująca tranzycjom wszystkie
wyjściowe miejsca
danej tranzycji.

Każda struktura pilotowa odpowiada jednej
akcji operatora. Jedna struktura zawiera
informacje umożliwiające wydanie polecenia
operatorowi i sprawdzenie wykonania tego
polecenia. Podstawowymi klatkami struktury
pilotowej są:
G « Cprecondition, instructions,
postcondition, modifications,
successors).
Znaczenia poszczególnych klatek opisane
zostały w punkcie 4.1.

Sieć Petriego jest rep- Sieć struktur pilotowych zawiera struktury
rezentowana graficznie połączone łukami:
jako graf zawierający
dwa rodzaje węzłów:
tranzycje i miejsca.
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Sieć Petriego może modelować systemy,
zwłaszcza zależności
między zdarzeniami
i warunkami występującymi w tych systemach.

Każda struktura pilotowa może być traktowana jako odpowiadająca Jej sieć Petriego.
W strukturze pilotowej traktowanej jako
sieć Petriego znajdują się cztery typy
miejsc i dwa typy tranzycji:
1) miejsce "pre-status" wskazujące na to,
że struktura pilotowa czeka na spełnienie "precondition",
2) miejsce "precondition",
3D miejsce "post-status" wskazujące, że
struktura czeka na spełnienie
"postcondition",
4) miejsce "postcondition",
5) tranzycja "instructions",
6) tranzycja "modifications".

pre-status

( precondition J
precondition

post-status

I
instructions
I

postcondition

modifications

Wykonanie sieci Petriego jest kontrolowane
przez położenie i przemieszczanie się znaczników.
Znaczniki, przedstawiane graficznie jako
czarne kropki, mogą
znajdować się w kołach
reprezentujących miejsca sieci.
Gdy wszystkie wejściowe
miejsca tranzycji
zawierają znaczniki,
tranzycja ta odpala
poprzez usunięcie
znaczników z miejsc
wejściowych i utworze-

instructions
(

c

postcondition J
modifications
successors

Wykonanie sieci struktur pilotowych także
może być reprezentowane za pomocą znaczników. Na ilustracji graficznej struktury
pilotowej znaczniki mogą znajdować się w
owalach "precondition" i "postcondition".
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nie nowych znaczników
w wyjściowych miejscach Gdy struktura pilotowa czeka na spełnienie
tej Łranzycji [Sta].
"precondition", znacznik w odpowiadającej
jej sieci Petriego znajduje się w miejscu
"pre-status". W momencie spełnienia warunku
"precondition", tranzycja "instructions"
zostaje uaktywniona. Jej odpalenie
powoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na ekranie operatora.

Po odpaleniu tranzycji "instructions" otrzymujemy znacznik w miejscu post-status,
wskazujący, że obecnie struktura pilotowa
czeka na spełnienie "postcondition".

Gdy "postcondition" zostaje spełnione,
tranzycja "modifications" zostaje uaktywniona i odpala powodując wykonanie akcji
związanych z modyfikacją bazy wiedzy oraz
wybranie następnych struktur pilotowych.
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c

1

1
Każda tranzycja może
mieć dowolną, lecz
stałą liczbę miejsc
wyjściowych.

wyjścia tranzycji "modifications" są wyliczane w momencie odpalenia tej tranzycji
i nie mogą być przewidziane wcześniej. Na
ilustracji graficznej sieci struktur
pilotowych oznaczone są wszystkie możliwe
wyjścia. Tranzycja "modifications" odpala
poprzez usunięcie znaczników z miejsc
wejściowych i generację znaczników w odpowiednich miejscach wyjściowych.
Poniżej podane są cztery możliwości odpalenia tranzycji "modifications" struktury
pilotowej z dwoma następnikami.
1) obydwa następniki są pobudzone

ZSZ,
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2) żaden z następników nie jest pobudzony

3) 4) tylko jeden z następników jest
pobudzony

7T

Miejsca mogą mieć wiele Każde miejsce ma dokładnie Jedno wyjście.
wyjść.
Czasami mole pojawić
się niedeterministyczna
sytuacja gdy wiele
tranzycji jest uaktyw-

Konflikt tranzycji nie występuje.Sytuacja,
gdy wiele tranzycji jest aktywnych jest
możliwa, ale odpalenie dowolnej tranzycji
nie zdezaktywuje żadnej innej.
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nionych i odpaienie
jednej z nich powoduje
dezaktywację innej.
Sytuacja ta nazywana
jest konfliktem tranzycji.

W takim przypadku
kolejną tranzycję
trzeba wybrać arbitralnie.
Odpalenie tranzycji
Z kaldą tranzycją związane jest wykonanie
uwalane jest za natych- pewnych procedur, pomimo tego odpalenie
miastowe.
tranzycji jest równiel uwalane za natychmiastowe.
Miejsca mogą zawierać
dowolną liczbę znaczników.

Umieszczanie wielu znaczników w jednym
miejscu jest niecelowe. W stosunku do
normalnych sieci Petriego wprowadzona więc
została następująca modyfikacja:
Gdy w miejscu wyjściowym tranzycji znajduje się jul znacznik, odpalenie tej tranzycji nie spowoduje dostawienia drugiego
znacznika w tym miejscu.

Sieci Petriego, które
Z powyższym zastrzeleniem sieć struktur
są tak skonstruowane,
pilotowych jest siecią bezpieczną.
le w ładnym miejscu nie
mole znaleźć się jednocześnie więcej nil jeden znacznik nazywane
są sieciami bezpiecznymi.

O/O
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Po odpaleniu tranzycji "modifications"
lewej górnej struktury pilotowej nie otrzymamy żadnych zmian w dolnej strukturze:

Znaczniki mogą być
usunięte z miejsca
tylko poprzez odpalenie
tranzycji, która Jest
wyjściem tego miejsca.

Znaczniki mogą być usuwane z miejsc również W wyniku wykonania procedur związanych z tranzycją "modifications" w innych
strukturach pilotowych.

Przy pomocy zastąpienia
miejsc i tranzycji
poprzez podsieci
Ci odwrotnie) można
otrzymać hierarchiczne
modelowanie.

W podsieci reprezentującej strukturę
pilotową łuki wejściowe pochodzą od tranzycji > łuki wyjściowe prowadzą do miejsc,
nie można więc bezpośrednio zamienić tej
podsieci przez miejsce ani przez tranzycję.

Sieć Petriego Jest
Sieć struktur pilotowych nie jest siecią
zachowawcza Cang. con-zachowawczą, gdyż liczba wejść tranzycji
servative), jeśli
może być różna od liczby wyjść tej tranliczba znaczników
zycji.
w sieci Jest stała.
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Reasumując, koncepcja sieci pilotowych jest bardzo zbliżona do sieci Petriego, jednak nie
może być z nią utożsamiana ze względu na odmienną obsługę znaczników reprezentujących
stan sieci:
1) znaczniki w miejscach "precondition" i "postcondition" pojawiają się w wyniku spełnienia
określonych warunków, a nie w wyniku odpalenia jakiejś tranzycji;
2) wyjścia tranzycji "modification" nie są znane przed odpaleniem tej tranzycji;
3) gdy w miejscu wyjściowym tranzycji znajduje się już jeden znacznik, odpalenie tej tranzycji
nie powoduje dostawienia następnego znacznika;
4) znaczniki mogą być usuwane z miejsc nie tylko w wyniku odpalenia tranzycji, lecz również
w wyniku wykonania procedur związanych z tranzycją "modification" w innych
strukturach pilotowych.
Sterowanie instalacją jądrową pracującą w czasie rzeczywistym jest procesem na tyle
złożonym, że nie da się go opisać za pomocą sieci Petriego. W niektórych przypadkach
określenie miejsc wyjściowych tranzycji może nastąpić dopiero w momencie odpalenia tej
tranzycji. Nie jest to możliwe w sieci Petriego, gdzie wyjścia tranzycji muszą być podane od
razu. W czasie sterowania instalacją istnieje również potrzeba modyfikacji znaczników, tzn.
usunięcia lub dostawienia znaczników w określone miejsca niezależnie od odpalenia tranzycji
powiązanych z tymi miejscami. Standardowa sieć Petriego nie zezwala na dowolną
manipulację znacznikami - znaczniki są przemieszczane wyłącznie w ściśle określony sposób w
wyniku odpalenia tranzycji.
Mimo, że sieć Petriego jest modelem dość uniwersalnym, to nie nadaje się do
szczegółowego opisu skomplikowanych instalacji pracujących w czasie rzeczywistym ze
względu na małą elastyczność.
Zaletą struktur pilotowych jest możliwość opisu bardzo skomplikowanych zależności
pomiędzy sygnałami z instalacji a czynnościami wykonywanymi przez operatora.
4.4. Porównanie struktur pilotowych z innymi reprezentacjami
4.4.1. Reprezentacja regułowa
W wielu systemach ekspertowych wiedzę przedstawia się za pomocą reguł postaci
IF

<warunek 1>

AND

<warunek 2>

AND

<warunek n>

THEN

<konkluzja>-

Jeżeli na danym etapie procesu rozwiązywania problemu warunki reguły są spełnione, to
stąd można wnioskować, że jest prawdą to, co zostało zapisane w konkluzji reguły [Bucl]
[Buc2]. Reguła może być wykorzystana w procesie wnioskowania w dwojaki sposób:
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W tak zwanej strategii wnioskowania w przód spełnienie warunków reguły przez
rozwiązanie częściowe problemu początkowego pociąga za sobą dodanie do rozwiązania
częściowego wniosków zawartych w konkluzji reguły. Następnie poszukuje się reguły,
której przesłanki (warunki) dopasują się do nowego rozwiązania częściowego i powtarza
się modyfikację rozwiązania częściowego w oparciu o konkluzje tej reguły. Proces ten jest
powtarzany tak długo, aż otrzyma się rozwiązanie problemu.

2,

Tak zwana strategia wnioskowania wstecz może być stosowana wówczas, gdy znany jest
cel, tj. rozwiązanie danego problemu (w sensie znajomości pewnego stanu końcowego)
lub można przyjąć hipotezę takiego rozwiązania. Szuka się drogi prowadzącej do niego
od znanego stanu początkowego. Wówczas szuka się reguły, która w swej konkluzji
opisuje pożądany stan końcowy (rozwiązanie). Jej przesłanki opisują pożądane stany
pośrednie (rozwiązania częściowe), które stają się nowymi celami dla systemu. Ten proces
celów jest prowadzony aż do momentu dojścia do stanu początkowego.

Reprezentacja regułowa charakteryzuje się lepszą przyrostowością niż struktury pilotowe
(nieco łatwiejsze jest wprowadzanie zmian i deklarowanie nowych reguł).
Zaletami struktur pilotowych w stosunku do reguł są:
1)

wyższa efektywność spowodowana tym, że sprawdza się tylko warunki struktur
znajdujących się w agendzie; interpreter reguł musi natomiast sprawdzić przesłanki
wszystkich reguł (odpowiednie pomiary efektywności zostały przedstawione w rozdziale
8);

2)

prostsze rozpoznanie sytuacji; przesłanki reguł musiałyby być bardzo rozbudowane, aby
precyzyjnie rozpoznać zaistniały przypadek; w strukturach pilotowych do rozpoznania
sytuacji wystarczy (zwykle prosty) warunek "precondition";
lepsza czytelność czynności wykonywanych przez system; połączenie w akcjach jednej
reguły wielu różnych czynności, takich jak wydanie polecenia, sprawdzenie poprawności
wykonania tego polecenia i modyfikacje bazy wiedzy spowodowałoby zmniejszenie
czytelności tych akcji dla osób poprawiających regułowa bazę wiedzy.

3)

4.4.2. Sieci semantyczne
Sieci semantyczne są adaptacją i rozszerzeniem rachunku predykatów pierwszego rzędu do
celów reprezentacji wiedzy [Bar]. Sieć składa się z węzłów, reprezentujących obiekty świata
rzeczywistego, powiązanych ze sobą gałęziami, reprezentującymi różne relacje pomiędzy nimi.
Węzły nie mają wewnętrznej struktury, jednak struktura reprezentowanych przez nie obiektów
może być wyrażona za pomocą relacji z innymi węzłami sieci (reprezentującymi składowe
obiektu).
Zaletą struktur pilotowych w stosunku do sieci semantycznych jest modularność polegająca
na tym, że informacje dotyczące jednej czynności zawarte są w jednej strukturze. W sieci
natomiast trudno jest wyodrębnić fragment odpowiedzialny za jedną czynność. W sieci
semantycznej występują również trudności zapisu wiedzy proceduralnej, np. wyświetlanie
poleceń, sprawdzanie warunków, modyfikacje struktur. Dodatkowymi zaletami struktur
pilotowych są przejrzystość i większa szybkość wnioskowania.
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4.4.3. Ramy
Ramy są reprezentacją zorientowaną na opis obiektów, ich charakterystyk i relacji pomiędzy
tymi obiektami. Obiektem może być przedmiot, osoba, pojęcie, zdarzenie, itp. [Aik] [Fik],
Cechy obiektu reprezentowanego przez ramę zapisuje się w klatkach. Każda klatka może
posiadać swoją wartość. Ramy dzielone są często na dwa typy: ramy charakteryzujące klasę
obiektów oraz ramy opisujące poszczególne egzemplarze. Ramy uporządkowane są w
hierarchię określającą przynależność egzemplarzy do klas oraz zależności pomiędzy klasami.
Ważnym elementem reprezentacji ramowej jest dziedziczenie cech. Umożliwia ono między
innymi przekazywanie własności klas egzemplarzom.
Mechanizm obsługi struktur pilotowych opaity na koncepcji pobudzeń i uaktywniania z
wykorzystaniem agendy przyspiesza identyfikację potrzebnej struktury, w przypadku
zastosowania klasycznych ram trzeba byłoby przeglądać całą hierarchiczną strukturę ram. W
przypadku struktur pilotowych wystarczy sprawdzić odpowiednie warunki struktur z agendy.
4.4.4. Scenariusze
Scenariusz (ang. script) jest szkieletowym zapisem sekwencji akcji (czynności) zachodzących
po spełnieniu określonych warunków wstępnych i przebiegających według jednej w możliwych
dróg, zależnie od spełnienia warunków wyboru określonej drogi. Scenariusz służy do opisu
zdarzeń, które mogą zajść po zaistnieniu określonej sytuacji [Sch].
Scenariusze służą przede wszystkim do analizy tekstów zawierających
dynamicznie zmieniających się cechach obiektów lub zespołów obiektów.

informacje o

Zalety struktur pilotowych w stosunku do scenariuszy:
1)

szybszy wybór struktury do wykonania, gdyż sprawdzane są tylko warunki struktur
znajdujących się w agendzie,

2)

sprawdzanie warunków pobudzenia i uaktywnienia jest prostsze i szybsze niż
dopasowanie do wzorca w scenariuszach,

3)

większa czytelność.

4.4.5. Architektura tablicowa
W systemach doradczych stosuje się często mieszaną reprezentację wiedzy. Przykładem
takiego podejścia jest architektura tablicowa (ang. blackboard architecture) [Pen] [Eng].
Wiedza w takich systemach skupiona jest w modułach wiedzy (ang. knowledge sources, KS).
Dane oraz wyniki pośrednie przechowywane są w tablicach (ang. blackboards). Na podstawie
zawartości tablic moduły wiedzy są pobudzane i uaktywniane. Wykonanie modułu powoduje
zmianę zawartości tablic.
Zmiana zawartości tablicy nazywana jest zdarzeniem. Zdarzenia powodują pobudzenie
niektórych modułów wiedzy. Dla każdego pobudzonego modułu tworzy się tzw. rekord
pobudzenia modułu wiedzy (ang. knowledge source activation record, KSAR), który zapisuje
się do tablicy sterowania. Dla utworzonych rekordów pobudzenia sprawdzane są warunki
uaktywnienia. Warunki te dotyczą sytuacji z tablic. Jeśli warunki uaktywnienia są spełnione,
moduł wiedzy odpowiadający danemu rekordowi pobudzenia może być wzięty do wykonania.
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O tym, który z rekordów pobudzenia zostanie wybrany, decyduje program szeregujący (ang.
scheduler) wyliczający priorytety wszystkich aktywnych rekordów pobudzenia. Rekord
pobudzenia o najwyższym priorytecie wskazuje na moduł wiedzy, który ma zostać wykonany.
Gdy moduł zostaje wzięty do wykonania, wylicza się wartość jego zmiennych, a następnie
wykonuje przypisane modułowi akcje. Akcje te powodują zmianę zawartości tablic,
wprowadzając je w nowy stan. Wynikiem akcji może być zmiana zawartości tablic jak i reguł
programu szeregującego.
Moduł wiedzy reprezentowany jest jako rama zawierająca określone klatki. Do klatek
organizacyjnych należą: nazwa modułu wiedzy, opis tekstowy, ewentualnie data utworzenia i
nazwisko autora. Klatki warunkowe służą do sprawdzenia stosowalności modułu wiedzy w
danej sytuacji. Dwoma podstawowymi klatkami warunkowymi są warunki pobudzenia i
uaktywnienia. Warunki pobudzenia określone są przez listę predykatów będących funkcją
zdarzeń. Gdy wszystkie predykaty mają wartość "prawda", moduł zostaje pobudzony. Warunki
uaktywnienia są to warunki, które muszą być spełnione, aby rekord pobudzenia mógł zostać
wykonany. Warunki dotyczą stanu tablic. Klatki wykonawcze służą do wykonywania operacji
na tablicach. Wyróżniamy tu akcje bezwarunkowe i akcje warunkowe (reguły). Często stosuje
się również klatki szeregujące. Klatki te są używane przez program szeregujący do wybierania
na podstawie zbioru aktywnych rekordów pobudzenia kolejnego modułu wiedzy do
wykonania. Przykładami takich klatek są: koszt wykonania akcji, wiarygodność, wydajność i
ważność modułu wiedzy.
Z architektury tej (po odpowiednim zaadaptowaniu) została zaczerpnięta koncepcja
pobudzania i uaktywniania.
Do zalet struktur pilotowych w stosunku do modułów wiedzy można zaliczyć:
1)

większą czytelność oraz uporządkowanie struktur pilotowych,

2)

możliwość bezpośredniego pobudzenia określonych struktur, co pozwala dokładniej
sterować przebiegiem procesu,
w systemach tablicowych ze wszystkich uaktywnionych modułów wiedzy wybiera się
tylko jeden o najwyższym priorytecie; w każdym cyklu, w którym wykonywany jest jeden
moduł, należy więc sprawdzać warunki uaktywnienia wszystkich pobudzonych modułów.
W systemach ze strukturami pilotowymi, po sprawdzeniu warunków uaktywnienia
wykonuje się wszystkie aktywne struktury, co zwiększa szybkość działania systemu.

3)

4.4.6. Podsumowanie porównania
Struktury pilotowe są mniej uniwersalne, służą głównie do prowadzenia operatora instalacji
pracującej w czasie rzeczywistym. Wydaje się jednak, że do tego celu nadają się lepiej niż
którakolwiek z dotychczas stosowanych reprezentacji ze względu na:
efektywność (algorytm obsługi umożliwiający szybkie wnioskowanie dzięki zastosowaniu
agendy i dzięki połączeniu struktur pilotowych w sieć,
umożliwienie dynamicznej zmiany bazy wiedzy w systemie,
modularność (jednej czynności odpowiada jedna struktura),
czytelność zawartości struktur i powiązań.
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4.5. Dynamiczna modyfikacja bazy wiedzy
Ogólna architektura systemu wykorzystującego struktury pilotowe przedstawiona jest na rys.
4.7. Dane z procesu docierają do modułu prowadzenia operatora za pośrednictwem modułu
wczytywania danych.

PROCES

Moduł
wprowadzania
danych

Moduł komunikacji
z użytkownikiem

użytkownik

I
Agenda
Moduł
prowadzenia
operatora

Baza
struktur
pilotowych

Edytor
wiedzy
inżynier
wiedzy +
ekspert

Rys. 4.7. Architektura systemu z bazą struktur pilotowych
Moduł prowadzenia operatora realizuje obsługę struktur pilotowych znajdujących się w
agendzie. Za pomocą modułu komunikacji z użytkownikiem polecenia związane ze
strukturami pilotowymi wyświetlane są operatorowi. W procesie przyswajania wiedzy od
ekspertów przydatny jest edytor wiedzy.
Pełne wykorzystanie możliwości reprezentacji wiedzy za pomocą struktur pilotowych
nastąpi jednak dopiero w kompleksowym systemie realizującym również inne funkcje, np.
diagnostykę. Omówiona reprezentacja umożliwi wówczas dynamiczną zmianę bazy wiedzy
diagnostycznej. Architektura takiego systemu przedstawiona jest na rys.4.8. W systemie tym
moduł sterujący przekazuje sterowanie modułowi diagnostycznemu (gdy wykryto awarię) lub
modułowi prowadzenia operatora (w przeciwnym przypadku) Postać bazy wiedzy
diagnostycznej zależy od konkretnego zastosowania.
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Rys.4.8. Architektura systemu z bazą struktur pilotowych i bazą diagnostyczną
Szczególnie przydatne wydają się być struktury pilotowe w systemach czasu rzeczywistego,
w których występują częste zmiany parametrów procesu, spowodowane na przykład zmianą
poziomów cieczy w zbiornikach, ustawienia zaworów czy konfiguracji instalacji. Zmiany te
powodują, że w trakcie działania instalacji część wiedzy dezaktualizuje się, natomiast inna
porcja wiedzy staje się potrzebna. Mogą ulegać zmianie również wartości nominalne sygnałów
oraz progi ostrzegania. Podczas opisu procesu za pomocą struktur pilotowych, za pomocą
klatki "modifications" można zmieniać bazę wiedzy w czasie działania systemu. Możliwość
dynamicznej modyfikacji bazy wiedzy wyróżnia struktury pilotowe spośród innych
reprezentacji wiedzy.
Charakter modyfikacji bazy wiedzy w trakcie działania systemu zależy od specyfiki
zastosowania. Np. w systemie MAESTRO (rozdział 6) modyfikacja odbywa się za pomocą
załączania i odłączania odpowiednich reguł i procedur diagnostycznych oraz zmianę progów
ostrzegania i progów alarmowych.
Rozważmy przykład wykorzystania modyfikacji bazy wiedzy dla procesu spuszczania wody
ze zbiornika przedstawionego na rys.4.9.
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poziom LI
-

zbiornik Zl -

przepływ Fl
zawór

rurociąg Rl

-I

przepływ F2

rurociąg R2

Rys. 4.9. Fragment instalacji zawierający zbiornik, rurociąg wejściowy, rurociągi
wyjściowe, miernik poziomu oraz dwa mierniki przepływu
Poniżej przedstawione zostaną fragmenty bazy wiedzy odpowiedzialne za nadzorowanie
tego fragmentu instalacji dla przypadku, gdy zbiornik jest napełniony i zawór Al jest
zamknięty. Tablica wartości dopuszczalnych wygląda następująco:

nazwa
sygnału
•• •
poziom LI
•• •

procedura diagnostyczna
wywoływana w razie
przekroczenia progu

dolny próg
dopuszczalny

•

•• •

t •

4 m

95

•• •

««#

Wskazany wiersz oznacza, że próg ostrzegania dla sygnału pochodzącego z miernika Li
wynosi 4 m. Gdy poziom LI spadnie poniżej 4 m, zostaje pobudzona procedura diagnostyczna
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numer 95. Procedura diagnostyczna 95 zawiera skompilowaną postać następujących reguł:
IF
ELSE

IF

przepływ F2>0

THEN

"Uszkodzony zawór Al"

przepływ Fl>0

THEN

"Przeciek w rurociągu R l "

ELSE

"Przeciek w zbiorniku Z1"

Tablica pobudzania reguł walidacji wygląda następująco:
nazwa sygnału,
u l e g ł zmianie

l i s t a r e g u ł , które
n a l e ż y wykonać

który

•• •

•• •
przepływ Fl

C50,51,52)

przepływ F2

050,51,52)
•• •

*• •

Wskazane wiersze oznaczają, że gdy moduł wczytywania danych wykaże, że wartość
przepływu Fl lub F2 uległy zmianie, należy wykonać reguły 50, 51 oraz 52 w celu dokonania
walidacji danych pomiarowych oraz częściowej diagnostyki.
Oto fragment bazy reguł dotyczący omawianego fragmentu instalacji:
Rule 50:
Rule 51:

IFFI>O;
IFF1=O

AND F2=0

THEN

"Uszkodzony miernik F l "

AND F2=0

THEN

"Uszkodzony miernik F2"

Rule 52:

IF F1=F2

AND Fl>0

THEN

"Przeciek zaworu Al"

Rule 53:

IF F2>F1

THEN

"Uszkodzony miernik Fl lub F2"

Rule 54:

IFF1=O

THEN

"Uszkodzony zawór Al"

Rule 55:

IF F1>F2

THEN

"Przeciek rurociągu Rl lub
uszkodzony miernik Fl lub F2"

AND F2=0

Gdy zawór Al jest zamknięty, reguły 53-55 nie są wykonywane, gdyż nie są adekwatne do
tej sytuacji.
Rysunek 4.10 przedstawia struktury pilotowe dotyczące czynności otwarcia zaworu Al i
zamknięcia tego zaworu po obniżeniu się poziomu wody w zbiorniku poniżej 2 m.
Po otwarciu przez operatora zaworu Zl, moduł prowadzenia operatora przechodzi do
obsługi klatki "modifications" struktury pilotowej numer 24. Instrukcje modifyRules(Fl) i
modifyRules(F2) zawarte w tej klatce powodują zmianę listy reguł w tablicy pobudzeń reguł
walidacji. Po tej zmianie tablica pobudzenia reguł walidacji będzie wyglądała następująco:
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l i s t a reguł, które
należy wykonać

nazwa sygnału, który
uległ zmianie

przepływ Fl

C 53, 54,55)

przepływ F2

24

T

Otwórz zawór Zl
Zl-ON

}

7

modif yRulesCFl)»C53, 54, 55)
modi fyRulesC F2)-C 53,54, 55)
modi fyProcNumberC Fl)«0

f

c

25

poziom LI < 2m
Zamknij zawór Zl

25, 26

-ł

i

26
C

Sprawdź wyciek wody
ze zbiornika Zl

Zl = OFF

confirm

modifyAdmi tCLI)*1.9
modi fyProcNumberC Li)«95
deleteItemC26)

c

27

I

waitCIO min) ^\

1
f

26

\

)

Rys. 4.10. Struktury pilotowe dotyczące spuszczenia wody ze zbiornika Zl
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Od tego momentu, gdy zmieni się sygnał Fl lub F2 wykonywane będą reguły 53-55, a nie, jak
poprzednio, reguły 50-52.
Instrukcja modifyProcNumber(Ll)=0 oznacza, że od tego momentu pomimo przekroczenia
progu ostrzegania przez poziom LI nie należy wywoływać procedury diagnostycznej, gdyż dla
obecnej sytuacji nie da ona poprawnej diagnozy. Tablica wartości dopuszczalnych ulegnie więc
zmianie:

nazwa
sygnału
•••
poziom LI
•••

procedura diagnostyczna
wywoływana w razie
przekroczenia progu

dolny próg
dopuszczalny
•••

•••

4m

0

•••

•• •

Zero w ostatniej kolumnie oznacza, że żadna procedura nie jest wywoływana.

poziom LI 1
zbiornik Zl

_

_

przepływ Fi

_

[—

-

-

i

_

rurociąg Rl

i

zawór Al

Rys. 4.11. Stan instalacji po otwarciu zaworu Al
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przepływ F2

rurociąg R2

Po zakończeniu obsługi klatki "modifications"struktury pilotowej numer 24, pobudzane są
struktury pilotowe numer 25 i 26. Zostają one wstawione do agendy, gdzie oczekują na
spełnienie swoich warunków "precondition". Stan instalacji w chwili obecnej przedstawia rys.
4.11.
Gdy poziom w zbiorniku Zl spadnie poniżej 2 m, zostanie spełnione "precondition"
struktury pilotowej 25, co spowoduje wykonanie klatki "instructions" tej struktury, czyli
wyświetlenie polecenia zamknięcia zaworu Al. Po zamknięciu zaworu ("postcondition" jest
spełnione) następuje modyfikacja bazy wiedzy. Instrukcja modifyAdmn^Ll)-!,^ m oznacza
ustawienie dolnego progu ostrzegania poziomu wody w zbiorniku na 1,9 metra. Instrukcja
modifyProcNumber(Ll)=95 oznacza, że przekroczenie tego progu spowoduje wywołanie
procedury diagnostycznej numer 95. Po wykonaniu tych zmian tablica wartości
dopuszczalnych przyjmie postać:

nazwa
sygnału

•

t

•

poziom LI
*• •

dolny próg
dopuszczalny

procedura diagnostyczna
wywoływana w razie
przekroczenia progu

•• •

•

•

•

95

1.9 m

•• •

•• •

Instrukcja deleteltem(26) oznacza usunięcie z agendy struktury pilotowej numer 26. Struktura
ta zostałaby uaktywniona po upływie 10 minut od otwarcia zaworu Zl, powodując
wyświetlenie komunikatu polecającego sprawdzenie, czy woda ze zbiornika wypływa
normalnie. Po wykonaniu tej czynności operator potwierdza odpowiednim klawiszem, że
wszystko jest w porządku, po czym struktura 26 wstawia się ponownie do agendy, by po 10
minutach ponownie wyświetlić związany z nią komunikat. Gdy zawór Al zostanie zamknięty,
struktura ta przestaje być aktualna, stąd konieczność usunięcia jej z agendy na podstawie klatki
"modifications" struktury numer 25.
Baza reguł i postać procedur diagnostycznych nie są zmieniane podczas pracy systemu,
zmianie ulegają jedynie tablica wartości dopuszczalnych oraz tablica pobudzeń reguł. Dzięki
temu zmiany te są bardzo szybkie. Poza tym zmiany te i związane z nimi wyliczenia dokonują
się na bieżąco w trakcie normalnej pracy instalacji, a nie w sytuacji awaryjnej, kiedy diagnoza
powinna pojawić się błyskawicznie.
4.6. Możliwości rozszerzenia struktury pilotowej o dodatkowe klatki
Postać struktur pilotowych umożliwia łatwe dodawanie nowych klatek w zależności od
konkretnego zastosowania. W punkcie tym omówione zostały przykładowe sytuacje
wykorzystujące nowe klatki.
W procesie sterowania skomplikowaną instalacją operator wspomagany jest często przez
zespół ludzi, którzy wykonują jego polecenia. W zespole takim mogą znaleźć się np.
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mechanicy, elektrycy, automatycy, hydraulicy itp. Każda z tych osób specjalizuje się zwykle w
pewnych czynnościach. Za pomocą niewielkiej modyfikacji można wykorzystać struktury
pilotowe do koordynacji prac całego zespołu. W tym celu można wprowadzić klatkę "who"
określającą osobę, która ma wykonać czynność. Jeśli who = "operator", wyświetlany
komunikat ma postać: np. "Zamknij zawór A56". Jeśli np. who = "starszy mechanik",
komunikat ma postać: "Zleć, aby starszy, mechanik zamknął zawór A56". Po otrzymaniu
takiego polecenia operator telefonuje do starszego mechanika wydając mu odpowiednie
polecenie i określonym klawiszem potwierdza zetelefonowanie. Wówczas pojawia się
komunikat. "Potwierdź, czy starszy mechanik zamknął zawór A56". Jeśli wykonanie tej
czynności można sprawdzić za pomocą sygnałów pomiarowych, zamiast komunikatu
"Potwierdź, czy..." ukazuje się informacja "Czekam, aby mechanik zamknął zawór A56". Przy
takim rozwiązaniu zarówno operator jak i system doradczy są na bieżąco informowani o stanie
wykonywanych czynności przez poszczególne osoby.

a)

b)

Rys 4.11. Graficzne oznaczenie stanu struktury pilotowej:

a) struktura oczekująca na zawiadomienie pracownika,
b) struktura aktywna (oczekująca na wykonanie polecenia przez tego
pracownika)

W systemie z wieloma wykonawcami poleceń powstaje dodatkowy stan, w którym może
znajdować się struktura, oprócz stanu pobudzenia i uaktywnienia jest jeszcze stan oczekiwania
na zawiadomienie odpowiedniej osoby. Wszystkie polecenia wyświetlają się na ekranie
operatora. To on jest odpowiedzialny za zawiadomienie wykonawcy danej czynności. Zwykle
odbywa się to za pomocą telefonu. Przekazanie polecenia potwierdzane jest przez operatora za
pomocą przyciśnięcia odpowiedniego klawisza. Graficznie ten dodatkowy stan można
przedstawić jak na rys. 4.11.
W rzeczywistym systemie ze względów praktycznych celowe jest również wzbogacenie
struktur o następujące dodatkowe klatki:
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"status"

- stan, w jakim znajduje się struktura przebywająca w agendzie:
PRE - oczekiwanie na spełnienie
("precondition") tzw. stan pobudzenia,

warunku

wstępnego

POST - oczekiwanie na spełnienie warunku
("postcondition") tzw. stan aktywności,

końcowego

TEL - oczekiwanie na telefoniczne poinformowanie osoby, która
ma wykonać czynność,
"initTime"

- czas zegarowy w chwili uaktywnienia; jeśli w klatce
"precondition" występują zależności czasowe, klatkę tę można
również wykorzystać do zapisania czasu zegarowego w chwili
pobudzenia,

"confirm"

- czy wykonanie czynności ma być potwierdzone przez operatora:
YES - tak, po wykonaniu czynności operator musi nacisnąć
odpowiedni klawisz,
NO - nie, potwierdzenie jest uzyskiwane automatycznie na
podstawie sygnałów, które komputer otrzymuje z procesu,

"minTime"

- minimalny czas, potrzebny do wykonania poleconej czynności,
przed upłynięciem tego czasu nie ma potrzeby sprawdzania
"postcondition",

"maxTime"

- maksymalny czas, potrzebny do wykonania poleconej czynności,
po upłynięciu tego czasu sygnalizuje się zwłokę w wykonywaniu
polecenia,

"predecessor"

- numer struktury, która pobudziła bieżącą strukturę
(wprowadzenie tej klatki umożliwi dokonywanie nawrotów w
systemach, gdzie taka konieczność występuje).

Klatki''status", "initTime" i "predecessor" pełnią więc rolę zmiennych roboczych, ich wartość
zmienia się w trakcie procesu. Pozostałe klatki (łącznie z wprowadzonymi poprzednio)
wprowadzane są przez inżyniera wiedzy i w trakcie sesji pozostają niezmienione.
Czasami pojawia się konieczność usunięcia struktury z agendy. Problem ten można
rozwiązać na kilka sposobów. Informacja o tym, które struktury należy usunąć, może
znajdować się w klatce "modifications" (jak pokazano w punkcie 4.5) lub w klatce
"successors". W celu zwiększenia czytelności można jednak wprowadzić nową klatkę
"deleteltem" zawierającą listę struktur, które należy usunąć z agendy (lub zbiór reguł, które
określają usuwane struktury). Usuwanie struktur powinno następować zaraz po wykonaniu
modyfikacji na podstawie klatki "modifications".
Postać klatki "modifications" zależy od konkretnego zastosowania oraz od reprezentacji
zastosowanej w bazie wiedzy diagnostycznej.
Algorytm obsługi struktury pilotowej po wprowadzeniu klatek "status", "initTime"
minTime", "maxTime" i "who" przedstawiony został w punkcie 6.6.
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5. ANALIZA WIEDZY DIAGNOSTYCZNEJ W OPARCIU O TEORIĘ ZBIORÓW
PRZYBLIŻONYCH
5.1. Rola diagnostyki w systemie doradczym operatora
Stanowisko Badawczo Modelowe Elektrowni Jądrowej jest instalacją bardzo skomplikowaną,
zawierającą wiele podzespołów. W przypadku wystąpienia niesprawności postawienie
szybkiej
diagnozy
przez operatora wyłącznie na podstawie wskazań mierników jest
zadaniem bardzo trudnym. Natomiast system doradczy może w krótkim czasie
przeanalizować różne powiązania pomiędzy sygnałami.
W przypadku wszelkich instalacji jądrowych, gdzie awaria może spowodować
zagrożenie dla środowiska lub dla zdrowia personelu, szybkość postawienia diagnozy jest
kluczowa dla skuteczności czynności zaradczych.
Aby czas potrzebny na postawienie diagnozy maksymalnie skrócić, należy część
wnioskowania wykonać w trakcie
normalnej
pracy instalacji, następnie informacje
uzyskane z tych wstępnych obliczeń należy zapisać i przechować w postaci gotowej do
wykorzystania w momencie, gdy któryś z parametrów przekroczy próg ostrzegania.
W systemie MAESTRO baza wiedzy modułu walidacji oraz baza wiedzy modułu detekcji
przekroczeń są uaktualniane na bieżąco w trakcie normalnej pracy systemu. Informacje
potrzebne
do
bieżącej modyfikacji tych fragmentów bazy wiedzy zapisane są w
strukturach doradczych i wywoływane są w odpowiednim momencie przez moduł
prowadzenia operatora. Na rys. 5.1 przedstawiono schemat przepływu wnioskowania w
systemie MAESTRO.
baza reguł
walidacyjnych
tablica
uaktywniania
reguł
walidacji
struktury
pilotowe

reguły
walidacji
do wykonania
komunikaty
di agnostyczne

sygnały z procesu
procedury
diagnostyczne
do wykonania

tablica
wartości
dopuszczalnych

baza reguł i
procedur
diagnostycznych

Rys. 5.1. Przepływ wnioskowania w systemie MAESTRO
Zmiany wykonywane przez moduł prowadzenia operatora realizowane są podczas
poprawnej pracy instalacji. Wyniki tych zmian, przechowywane w odpowiednich
tablicach, znacznie zmniejszają przestrzeń poszukiwań wykorzystywaną do diagnostyki.
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Reguły wykorzystywane do walidacji danych mają prostą postać i mogą być podane
bezpośrednio przez ekspertów, natomiast zależności występujące w regułach diagnostycznych
są bardziej skomplikowane. Należało więc znaleźć metodę wspomagającą tworzenie
reguł diagnostycznych.

5.2. Reprezentacja wiedzy diagnostycznej w systemie informacyjnym
Po przeanalizowaniu kilku możliwości przekazania przez ekspertów wiedzy diagnostycznej,
jako najwygodniejszą metodę uznano przedstawienie jej w postaci systemu informacyjnego
[Mrkl][Paw3]. Jest to zapis poszczególnych przypadków (obserwacji, zdarzeń,...) w
kategoriach pewnych cech (atrybutów, zmiennych, symptomów,...). W przypadku wiedzy
diagnostycznej, dotyczącej SBM EJ, są to z jednej strony dane pomiarowe pochodzące z
dostępnych czujników, z drugiej strony są to dane pochodzące od eksperta: diagnozy, decyzje,
klasyfikacje. Celem analizy wiedzy diagnostycznej jest ustalenie związków pomiędzy pierwszą
a drugą grupą cech w postaci reguł decyzyjnych oraz określenie minimalnego podzbioru
czujników pomiarowych, gwarantującego wystarczająco dobrą jakość klasyfikacji. W trakcie
rozmów z ekspertami okazało się, że zdecydowana większość pomiarów nie jest
interpretowana w kategoriach dokładnych liczb lecz w kategoriach jakościowych, np.
"ciśnienie przekroczyło próg alarmowy", "poziom wody normalny", "przekroczony dolny
próg ostrzegania", itp. Cechy te przyjmują zatem wartości dyskretne. Ponadto system
informacyjny reprezentujący możliwe przypadki działania instalacji nie zawiera liczby
przypadków statystycznie reprezentatywnej. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania
uznano, że najodpowiedniejszym narzędziem analizy jest metoda oparta na teorii zbiorów
przybliżonych [Grz][Mrk2J[Novl][Orf2][Orf3][Paw 1 ].
Stosując tę metodę można rozwiązać
informacyjnego:
(1) zredukowanie nieistotnych cech w
występujących w regułach decyzyjnych,

dwa

celu

główne problemy

otrzymania

analizy

minimalnego

systemu

zbioru

cech

(2) przedstawienie systemu informacyjnego jako tablicy decyzyjnej i wyprowadzenie reguł
decyzyjnych [Paw5],
Reguły decyzyjne są w naszym przypadku najodpowiedniejszą
związków między opisem sytuacji a decyzją, ze względu na:

metodą reprezentacji

(1) czytelną postać, łatwo modyfikowalną przez ekspertów,
(2) postać dającą się łatwo zapisać w proceduralnym języku programowania (np. C).
Dotychczasowe wyniki zastosowań przekonują o dużej przydatności metody zbiorów
przybliżonych do analizy systemów informacyjnych ([Arc][Sło2][Zial]).Metoda ta została
skutecznie zastosowana między innymi w przemyśle [Mró], lotnictwie [Kra] i medycynie
[Fibl][Fib2] [Paw2][Słol]. Metodę zbiorów przybliżonych cechują niskie nakłady
obliczeniowe i możliwość współpracy z użytkownikiem w trybie dialogowym. Ponadto
wyników analizy nie fałszują żadne subiektywne oceny pośrednie lub arbitralnie dobrane
operatory. Do analizy wiedzy wybrano program RoughDAS, który jest narzędziem analizy
systemów informacyjnych o dowolnej interpretacji praktycznej, według metodyki teorii
zbiorów przybliżonych [Gru].
Przez system informacyjny rozumiemy czwórkę S=<U,Q,V,p>, gdzie U jest skończonym
zbiorem obiektów, Q jest skończonym zbiorem atrybutów,
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V - U V„, Vą jest dziedziną atrybutu q, oraz p. UxQ-+ Fjest funkcją całkowitą taką, że
p(x,^)eK^, nazywana funkcją informacyjną. Parę (q, v), q e £?, v e V nazywamy deskryptorem
w systemie S.
System informacyjny
może być reprezentowany przez tablicę, w której kolumny
odpowiadają atrybutom, a wiersze obiektom systemu. Na przecięciu kolumny q oraz wiersza x
znajduje się wartość f(x,q). Każdy wiersz jest więc informacją o obiekcie w systemie S.
Zbiór atrybutów opisujący obiekty może być złożony z atrybutów o charakterze
jakościowym (dyskretnym) i atrybutów o charakterze ilościowym (ciągłym). Atrybuty o
charakterze ilościowym przyjmują dla odpowiednich obiektów wartości będące liczbami
rzeczywistymi (np. p=15.96 MPa). Dziedzina takiego atrybutu jest więc na ogół nieskończona.
Natomiast atrybuty o charakterze jakościowym mogą przyjmować wartości ze skończonego i
na ogół mało licznego zbioru, są to wartości odpowiadające pewnym kategoriom
jakościowym (np. z="zamknięty", p="powyżej wartości dopuszczalnej").
W zależności od dziedziny atrybutów rozróżnia się dwa rodzaje systemów
informacyjnych, rzeczywiste i kodowane. System informacyjny zawierający atrybuty o
charakterze ilościowym nazywany jest rzeczywistym systemem informacyjnym. System
informacyjny zawierający wyłącznie atrybuty przyjmujące wartości jakościowe nazywany jest
kodowanym systemem informacyjnym.
Zastosowanie metodyki teorii zbiorów przybliżonych ma praktyczny sens w przypadku
analizy kodowanych systemów informacyjnych. Przejścia z rzeczywistego systemu
informacyjnego do systemu kodowanego dokonuje się
przekształcając dziedziny
rzeczywistych wartości atrybutów ilościowych na pewne przedziały, którym przypisuje się
następnie odpowiednie kody jakościowe. Analizując rzeczywiste systemy informacyjne
należy zatem przy pomocy eksperta z danej dziedziny stworzyć tzw. tabelę norm definiującą
owe przedziały wartości (normy), którym przypisywać się będzie odpowiednie kody
jakościowe.
Atrybutami
systemu informacyjnego dotyczącego SBMEJ są sygnały docierające z
instalacji badawczej. W przypadku sygnałów ciągłych są to np. wartości ciśnień, prędkości
przepływów, temperatur, gęstości strumienia neutronów, itp. Pomiary te przyjmują więc
wartości rzeczywiste. W procesie akwizycji wiedzy okazało się jednak, że znacznie łatwiej
jest operować pojęciami jakościowymi typu "ciśnienie spadło poniżej wartości dopuszczalnej"
niż np. ciśnienie jest mniejsze od 14.32 MP. Głównym tego powodem jest fakt, że
wielkości dopuszczalne dla różnych faz przebiegu eksperymentu mają różne wartości (zapisane
w odpowiednich tablicach). Tak więc atrybut zawierający jakościową ocenę danego
pomiaru może zastąpić atrybut o wartościach ciągłych łącznie z zestawem atrybutów
określających fazę eksperymentu. Dodatkową korzyścią z zastosowania od razu atrybutów
dyskretnych jest pominięcie czasochłonnej czynności jaką jest normowanie i kodowanie
systemu informacyjnego. Oczywiście czynność ta w nieco innej postaci i tak musi być
wykonana w trakcie implementacji systemu MAESTRO, jednak może być ona wykonana
niezależnie od analizy wiedzy metodą zbiorów przybliżonych, nawet po zaimplementowaniu
reguł decyzyjnych. W tej sytuacji wprowadzone normy są łatwo modyfikowalne oraz
nieprecyzyjne
wprowadzenie
normy nie ma wpływu na przebieg analizy systemu
informacyjnego odpowiadającego wiedzy diagnostycznej, gdyż wartości liczbowe progów
ostrzegania i progów alarmowych są wprowadzane do bazy wiedzy osobno.
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Początkowo
pomiarowych:
N

rozważano

zastosowanie

pięcioelementowej

dziedziny

atrybutów

- sygnał mieści się w przedziale pracy normalnej,

UW - przekroczony górny próg ostrzegania,
LW - przekroczony dolny próg ostrzegania,
UA

- przekroczony górny próg alarmu,

LA

- przekroczony dolny próg alarmu.

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy zauważono jednak, że informacja o przekroczeniu
progów alarmu nie jest używana w trakcie wnioskowania mającego na celu wydanie
dyspozycji operatorowi, gdyż w tych przypadkach jest już za późno na jakąkolwiek
interwencję operatora (po przekroczeniu tych progów włączane są automatyczne systemy
zabezpieczeń, interwencja operatora jest więc już niecelowa). Dla sygnałów pomiarowych
zmniejszono więc dziedzinę atrybutów do trzech elementów.
N - sygnał mieści się w przedziale pracy normalnej,
U - przekroczony górny próg ostrzegania,
L - przekroczony dolny próg ostrzegania.
Dla sygnałów dwustanowych dziedzina atrybutów jest dwuelementowa:
o

- wartość sygnału ON,

f

- wartość sygnału OFF.

Klasami są diagnozy stawiane w sytuacji, gdy przekroczone zostaną progi ostrzegania, tzn.
w przypadku pracy anormalnej. Obiektami są sytuacje, które mogą zaistnieć podczas pracy
instalacji.
5.3. Podstawowe pojęcia teorii zbiorów przybliżonych [Pawi][Słoi] [Gruj
Niedokładność informacji o obiektach opisywanych przez system informacyjny pociąga za
sobą nierozróżnialność tych obiektów. Relacja nierozróżnialności jest używana do określenia
dwóch głównych operacji na danych: dolnego i górnego przybliżenia zbiorów. Z punktu
widzenia
zastosowań,
podstawowymi
pojęciami
teorii
zbiorów przybliżonych są
przestrzeń aproksymacji oraz przybliżenie zbiorów i rodziny zbiorów (w szczególności
klasyfikacji) w tej przestrzeni [Nov2][Nov3]. Na podstawie górnego i dolnego przybliżenia
zbioru wyliczana jest dokładność i jakość przybliżenia. Dokładność przybliżenia, która jest
liczbą z przedziału [0,1], określa jak dokładnie opisany jest zbiór badanych obiektów. Do
skonstruowania przestrzeni aproksymacji wykorzystano pojęcie systemu informacyjnego.
Pozwala to na wygodną tablicową reprezentację zbioru opisującego badane obiekty.
Przykład systemu informacyjnego przedstawia tabela 5.1. System ten opisuje dziesięć
sytuacji, w których wartości pomiarów wskazywanych przez czujniki opisane są przez atrybuty
p, q, r i s. Atrybuty p i r dotyczą pomiarów ciśnień - mają więc skalę trzystopniową,
atrybuty q i s opisujące stan zaworów (czy zawór jest otwarty, czy zamknięty) mają skalę
dwustopniową. Atrybut d przedstawia podział sytuacji dokonany przez eksperta:
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1 - szczelność rurociągu Rl w normie,
2 - przeciek w rurociągu Rl.
Tabela 5.1. Przykładowy system informacyjny

u
X

N
i

X

X
X
X
X
X
X
X
X

3
4
5
<S
7
8
P

P

q

r

s

1

0

1

0

2

i

0

1

0

i

0

0

2

0

0

1

0

i

2

0

0

i

0

0

2

i

0

1

1

0

1

0

0

1

2

0

0

1

1

0

52

5.3.1. Relacja nierozróżnialności
Niech S = (U,Q,V,p) będzie systemem informacyjnym i niech PczQ, x,y eU. Obiekty x i y
są nierozróżnialne w systemie S ze względu na podzbiór atrybutów P (ozn. symbolicznie xPy)
wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego qeQ, p(x,q>p(y,q).
Jak łatwo sprawdzić, relacja nierozróżnialności jest relacją równoważności określoną na
zbiorze U. Klasy równoważności relacji V nazywane są P-elementarnymi zbiorami w
systemie S. Q-elementarne zbiory nazywane są atomami w systemie S.
Np. {p} - elementarne zbiory (tzn. zbiory elementarne ze względu na atrybut p) w
przykładowym systemie informacyjnym z tabeli 5.1 są następujące: Xj= (x 3 , x 5 , x 6 , x 9 , x 1 0 },
•^2 = ( x l' X8)> ^ 3 ~ (X2> X4> X 7) Óto a tomy (czyli zbiory {p,q,r,s} -elementarne) w systemie z
tabeli 5.1: Z 1 = { x 1 , x 8 } , Z 2 = (x 2 , x 7 }, Z 3 = {x3, x ^ , Z 4 ={x 5 ,x 9 }, Z 5 = {x4}, Z 6 = {x 10 }.
5.3.2. Przybliżenia zbiorów w systemie informacyjnym
Każdy skończony zbiór będący sumą zbiorów P-elementarnych nazywany jest zbiorem Pdefiniowalnym. Zbiór nie będący zbiorem P-definiowalnym nie może być dokładnie opisany
w kategoriach klas nierozróżnialności.
Niech P* oznacza rodzinę wszystkich klas równoważności relacji P określonych na
zbiorze U. Des,p (X) oznacza opis klasy równoważności (P-elementarnego zbioru)
l e P * tj.:
Des,p(X)={(q,v) :p(x,q)=v, dla każdego xeX, qeP}
W celu scharakteryzowania dowolnego zbioru YcU za pomocą zbioru (Des p (X) : XeP*},
wprowadzone zostały następujące pojęcia [Pawi]:
PY = U X

P-dolne przybliżenie zbioru Y w systemie S

XeP* i X^Y
PY = \J X

P-górne przybliżenie zbioru Y w systemie S

XeP* i XoY*0
Bnp(Y) = PY-PY

P-ograniczenie zbioru Y w systemie S.

Dolne przybliżenie zbioru Y jest więc zbiorem obiektów, które "na pewno" należą do Y,
a górne przybliżenie jest zbiorem obiektów, które "być może" należą do Y (w kategoriach
klas
nierozróżnialności). Bnp(Y)
oznacza
obszar
niepewności
zawierający
obiekty, co do których nie mamy pewności, czy należą do Y.
Z każdym zbiorem Yc:U, związana jest liczba nazywana dokładnością przybliżenia
zbioru Y przez zbiór atrybutów
P w
systemie informacyjnym S, zdefiniowana
następująco:

carĄPY)
gdzie card oznacza liczność zbioru.
Zauważmy, że 0<Up(Y)<l. Jeżeli zbiór Y jest P-definiowalny w S, wówczas Up(Y)=l.
Rozpatrzmy przykładowo system informacyjny z tabeli 5.1 Niech Y={x2, x 5 , x 9 , xi0}
będzie zbiorem
przypadków określonych jako nieszczelność rurociągu, natomiast
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P=Q={p,q,r,s}. Wtedy QY=Z 4 +Z 6 ={x 5 , x 9 , x 1 0 ) , QY=Z 2 +Z 4 +Z 6 ={x 2 , x 5 , x 7 ) x 9 , x 1 0 } ,
Bnq(Y>=Z2 ={x 2 , x 7 }
oraz (XQ(Y)=3/5=0.6, gdyż górne przybliżenie zbioru zawiera
5 obiektów, a dolne 3.
Jak łatwo zauważyć obiekty x 2 , i x 7 reprezentują niespójność w systemie informacyjnym,
bowiem nie można ich rozróżnić za pomocą użytych atrybutów, natomiast ekspert opisał
x 2 jako przypadek rozszczelnienia rurociągu, natomiast x 7 jako zadowalającą szczelność
rurociągu.
5.3.3. Klasyfikacja przybliżona
Rozszerzmy obecnie pojęcie zbioru obiektów na przybliżenie klasyfikacji wszystkich
obiektów z systemu informacyjnego S za pomocą zbioru atrybutów PcrQ.
Niech x-{Y],...,Yn} będzie klasyfikacją obiektów należących do U; tj. Y J O Y ; = 0 dla
n
każdego i,j<n, i*j oraz U Yj - U; Yj nazywane są klasami %
Przez P - dolne oraz P - górne przybliżenie % w systemie S rozumiemy odpowiednio zbiory
PX={PY! ,...,PYn} oraz TX={^i
,-,PY n }.
Współczynnik

I card(PYi)
r

PiZ)='~card(U)

nazywany jest jakością klasyfikacji x przez zbiór atrybutów P, lub krótko - jakością
klasyfikacji %. Wyraża on stosunek wszystkich P-poprawnie sklasyfikowanych obiektów
do wszystkich obiektów w systemie. Ponadto,
n

POSAx) ~ U E%i
"

;=1

n

Brip(x) - U Bfip(Xj)

oznacza P-pozytywny obszar klasyfikacji %
oznacza P-niepewny obszar % •

5.3.4. Redukcja atrybutów
Mówimy, że zbiór atrybutów R c Q zależy od zbioru atrybutów
PcQ
w systemie S (ozn. symb. P->R) jeżeli P'cR. Zbiór P c Q jest niezależny w S, jeżeli dla
każdego P'czP, P'oP. Zbiór P c Q jest zależny w S, jeżeli istnieje taki podzbiór P t P ,
że P'=?[0rłl][Paw4].
W przykładowym systemie informacyjnym z tabeli 5.1 występuje na przykład zależność
{q,r,s}-^p . Widać to z porównania zbiorów {q,r,s}-elementarnych i {p}-elementarnych:
zbiory {q,r,s} - elementarne:
{\h x 8 }, {x2> x 7 }, {x3, X6), {x5, x 9 }, {x4}, {x 10 },
zbiory {p} - elementarne:
{x3, x 5 , x<5, x 9 , x 1 0 }, {\h x 8 }, {x2, x 4 , x 7 }.
Każdy zbiór {q,r,s} - elementarny jest podzbiorem jednego ze zbiorów {p} - elementarnych,
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zatem {q,r,s} c {|S}. Inne przykłady zależności to {p,q,r}-> s i p-> s.
Zbiór P^Q jest reduktem Q w systemie S jeżeli P jest zbiorem niezależnym w Q, takim
że P* =Q*. Jeżeli P jest niezależnym zbiorem w systemie S, wtedy dla każdego p,qeP nie
zachodzi ani p->q ani q-»p, oraz dla każdego P'cP card(P'*)<card(P*) i Yp(x)^Yp(x)
Zatem, aby sprawdzić, czy zbiór P e Q jest niezależny w S wystarczy przekonać się czy
usunięcie dowolnego atrybutu z P powoduje zmniejszenie liczby zbiorów elementarnych.
W praktyce jednak bardziej interesująca jest odpowiedź na pytanie czy usunięcie dowolnego
atrybutu zmniejsza jakość klasyfikacji %. Niekiedy atrybut może być usunięty z reduktu bez
pogarszania jakości klasyfikacji. Ma to miejsce wtedy, gdy "sklejenie" zbiorów elementarnych
występuje w ramach tej samej klasy. Najmniejszy niezależny zbiór atrybutów, który zapewnia
tę samą jakość klasyfikacji co redukt, nazywany jest zbiorem minimalnym w S. System
informacyjny może mieć więcej niż jeden redukt lub zbiór minimalny Przekrój wszystkich
zbiorów minimalnych nazywany jest rdzeniem.
W systemie z tabeli 5.1 występują dwa redukty {p,q,r} i {q,r,s} oraz rdzeń {q,r}.
5.3.5. Algorytm decyzyjny
System informacyjny może być utożsamiany z tablicą decyzyjną, zakładając, że Q=C^D
i CnD 0 , gdzie C nazywane są atrybutami warunkowymi, a D atrybutami decyzyjnymi
[Paw6][Paw7]. Tablica decyzyjna S=<U,CL>>D,V,P> jest deterministyczna jeżeli C—>D, w
przeciwnym razie jest ona niedeterministyczna. Tablica deterministyczna opisuje w sposób
jednoznaczny decyzje, które wynikają, gdy określone warunki zostaną spełnione. W
przypadku tablicy niedeterministycznej decyzja nie jest jednoznacznie zdefiniowana, podaje się
natomiast podzbiór decyzji możliwych do podjęcia dla danych warunków.
Niech {X^.^X^jbedzie C-definiowalną klasyfikacją
U, a {Yj,...,Yn} będzie
D-definiowalną klasyfikacją U. Wyrażenie Des^ (Xj)=>DesQ (Yj) jest nazywane (C,D)-regułą
decyzyjną w S gdzie Desc(Xj) i DesD(Y;) są jednoznacznymi opisami klas X;, Yj (i=l,...,k;
j=l,...,n). Zbiór reguł decyzyjnych dla każdej klasy Yj definiuje się jako
r tj ={Des c (X 1 )=>Des D (Y j ):X i nY j * 0 , i=l,...,k).
Zbiór reguł decyzyjnych dla wszystkich klas Y;(j=l,...,n) nazywa się algorytmem decyzyjnym.
Optymalny algorytm można rozumieć jako maksymalnie oszczędne przedstawienie związków
przyczynowo-skutkowych w systemie informacyjnym pozbawione nadmiarowych obiektów i
atrybutów [Bor][Won].
Rozważmy system informacyjny przedstawiony w tabeli 5.1, zredukowany do zbioru
atrybutów P={p,q,r}. Niech %={Yh Y 2 ) będzie klasyfikacją U, gdzie Yi={xi, x 3 , x 4 , xg, x 7 ,
x 8 } i Y 2 ={x 2 , X5, x 9 , xio). Traktując zredukowany system informacyjny jako tablicę
decyzyjną można wyprowadzić następujące reguły decyzyjne:
(q=0) => (d=Y t )
(p=O)A(q=l) A (i=0) => (d=Yj)
(q=l)A(i=2) =>(d=Y2)
(q=l) A (r=l) => (d=Y 2 )
oraz regułę niedeterministyczna
(p=2) A (q= 1) A (r=0)^> (d=Y0 lub (d=Y2)
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5.4. Analiza diagnostycznego systemu informacyjnego metodą zbiorów przybliżonych
Wiedza diagnostyczna dotycząca SBM EJ została opisana przez ekspertów za pomocą
tabeli, odzwierciedlającej system informacyjny, w którym atrybutami są wskazania mierników
podłączonych do instalacji, a obiektami są stany instalacji. Atrybutem decyzyjnym jest ustalona
przez ekspertów diagnoza, np. "nieszczelność układu 1" "nieodpowiednia moc reaktora", itp.
Wstępna tabela uzyskana od ekspertów zawierała 47 atrybutów, 12 klas oraz 23 obiekty.
Ze względu na dużą liczbę klas, niektóre z nich pogrupowano w klasy zawierające logicznie
powiązane ze sobą awarie. Zredukowano również liczbę atrybutów usuwając atrybuty
dotyczące pomiarów ewidentnie tożsamych. Liczbę atrybutów zredukowano do czternastu.
We wstępnej tabelce niektóre wartości atrybutów przyjmowały dwie wartości, np.:
12
Nieszczelność układu 3

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N L L N N N N

NNN/U N f

f f

co oznacza, że zarówno dla atrybutu dziesiątego równego N jak i U diagnoza jest taka sama
- nieszczelność układu trzeciego.
W celu przekształcenia tabeli do postaci nadającej się do analizy programem RoughDAS
wiersze zawierające opis wartości alternatywnych zostały zamienione na zbiory wierszy, w
których atrybuty przyjmują tylko jedna wartość:
Nieszczelność układu 3

N L L N N N N N N U N f f f

Nieszczelność układu 3

N L L N N N U N N N N f f f .

Liczba obiektów wzrosła wiec do 35.
Otrzymano następujący system informacyjny zawierający 35 obiektów należących do ośmiu
klas:
numer atrybutu:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Klasa 1:
Nieszczelność układu 1

N L L N N N N N N N N f o f

Nieszczelność układu 1

NLLNNNNNNNN

o o f

Nieszczelność układu 1

NLLNNNNNNNN

o f f

Nieszczelność układu 1

NLLNNNNNNNN

f

f f

Nieszczelność układu 1

NLLNNNNNUNN

f

o f

Nieszczelność układu 1

NLLNNNNNNUN

o o f

Nieszczelność układu 1

NLLNNNNNNUN

f

Nieszczelność układu 1

NLLNNNNNNUN

o f f

Nieszczelność układu 1

NLLNNNNNNUN

f

f f

Nieszczelność układu 1

NLLNNUNNNNN

f

f f

Nieszczelność układu 1

NLLNNNNNNNN

f

f o

Nieszczelność układu 1

NLLNNNNNNNU

f

f f

Nieszczelność układu 1

NLLNNNNUNNNf
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o f

f f

Klasa 2:
Nieszczelność układu 3

N L L N N N N N N N N f f f

Nieszczelność układu 3

N L L N N N N N N U N f f f

Nieszczelność układu 3

N L L N N N U N N N N f f f

Klasa 3:
Nieszczelność układu 6

N L L N N N N N N N N o f f

Nieszczelność układu 6

N L L N N N N N N N N f f f

Nieszczelność układu 6

N L L N N N N U N N N o f f

Nieszczelność układu 6

N L L N N N N U N N N f f f

Nieszczelność układu 6

N L L N N N N N N N U f f f

Klasa 4:
Niewłaściwe ciśnienie

NNL

N N N N N N N N f f f

Niewłaściwe ciśnienie

NNU

N N N N N N N N f f f

Niewłaściwe nat. przepływu

LNN

N N N N N N N N f f f

Niewłaściwe nat. przepływu

UNN

N N N N N N N N f f f

N NN

N L N N U N N N f f f

Klasa 5:

Klasa 6:
Niewłaściwa temp. za 1.3
Niewłaściwa temp. za 1.3

N N N N L N N L N N N f f f

Niewłaściwa temp. za 1.3

N N N N U N N U N N N f f f

Niewłaściwa temp. za 1.3

N N N N U N N L N N N f f f

Niewłaściwa temp. za 1.3

N N N N L N N N N N N f f f

Niewłaściwa temp. za 1.3

N N N N U N N N N N N f f f

Klasa 7:
Niewłaściwa moc reaktora

NNN

L N N N N N N N f f f

Niewłaściwa moc reaktora

NNN

U N N N N N N N f f f

Klasa 8:

Niespr.ukł.aut.reg.poz.
Niespr.ukł.aut.reg.poz.

N L N N N N N N N N N f ff
NUNNNNNNNNNo oo

Analizę tego systemu informacyjnego przeprowadzono za pomocą programu RoughDAS
[Gru]. Oto wyniki wygenerowane przez ten program:
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Klasa 1:

przybliżenie dolne 8 obiektów,
przybliżenie górne 19 obiektów,
dokładność 0.42,
Klasa 2: przybliżenie dolne 1 obiekt,
przybliżenie górne 6 obiektów,
dokładność 0.17,
Klasa 3: przybliżenie dolne 1 obiekt,
przybliżenie górne 10 obiektów,
dokładność 0.10,
Klasa 4: przybliżenie dolne 2 obiekty,
przybliżenie górne 2 obiekty,
dokładność 1.00,
Klasa 5: przybliżenie dolne 2 obiekty,
przybliżenie górne 2 obiekty,
dokładność 1.00,
Klasa 6: przybliżenie dolne 6 obiektów,
przybliżenie górne 6 obiektów,
dokładność 1.00,
Klasa 7: przybliżenie dolne 2 obiekty,
przybliżenie górne 2 obiekty,
dokładność 1.00,
Klasa 8: przybliżenie dolne 2 obiekty,
przybliżenie górne 2 obiekty,
dokładność 1.00.
Dokładność klasyfikacji: 0.49
Jakość klasyfikacji:
0.69
Liczba zbiorów atomowych: 29
Rdzeń: atrybuty 2,3,6,7,8,10,12,13,14
Zbiory minimalne:

1) {

2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14}

2) {1 2 3

5 6 7 8 10 12 13 14}

3) (1 2 3 4
6 7 8 10 12 13 14}
Dla pełnego zbioru atrybutów system wygenerował 21 reguł decyzyjnych:
11 dotyczących klas 1, 2 i 3, (w tym aż 5 niedeterministycznych)
oraz
10 reguł deterministycznych dotyczących pozostałych 5 klas
Dla zbiorów minimalnych
niedeterministyczne.

uzyskano

po

19

reguł,

w

tym

po

4 reguły

Z analizy tej zostały wyciągnięte następujące wnioski:
1) Klasyfikacja ma bardzo niską jakość i dokładność. Jest to spowodowane tym, że wiele
obiektów należy do brzegu klas 1, 2 i 3.
2) Klasy 4 do 8 mają wprawdzie dokładność równą 1 lecz świadczy za nimi mała liczba
obiektów, co może spowodować, że moc odpowiadających im reguł będzie zbyt słaba.
3) Atrybuty 9 i 11 okazały się nadmiarowe, można więc je usunąć.
4) Można również usunąć jeden z atrybutów 1, 4 lub 5, lecz porównanie reguł
wygenerowanych dla odpowiednich zbiorów zredukowanych wykazuje, że po usunięciu
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jednego z tych atrybutów reguły stają się bardziej skomplikowane, co w systemie czasu
rzeczywistego może wydłużyć czas wykonania tej reguł)'. Rozważane więc było
pozostawienie tego atrybutu w celu uzyskania mniej skomplikowanych reguł kosztem
większej liczby atrybutów.
Wyniki analizy diagnostycznego systemu informacyjnego zostały- przekazane ekspertom z
sugestią:
1. Dodania nowych atrybutów umożliwiających lepszą, rozróżnialność
obiektów
należących do pierwszych trzech klas (ewentualnie zamiana
istniejących atrybutów na
inne).
2. Dodania nowych obiektów
reguł.

w

celu

zwiększenia

wiarygodności

generowanych

Po zapoznaniu się z wynikami analizy główna praca ekspertów polegała na dodaniu
nowych obiektów, które odpowiadały zasymulowanym sytuacjom ocenianym
przez
ekspertów pod kątem diagnozy. Są to sytuacje, które fizycznie mogą zaistnieć, chociaż w
rzeczywistych doświadczeniach nie były obserwowane. Liczba wygenerowanych obiektów
wzrosła do 196. Nie ma jednak gwarancji, że wygenerowane obiekty pokrywają wszystkie
możliwe stany awaryjne. Zbiór obiektów nie może więc być traktowany jako zbiór "zamknięty".
Nieznacznie zmieniona została interpretacja poprzednich klas. Nowe klasy' zostały tak
sformułowane, aby każdej diagnozie odpowiadała jednoznaczna porada dotycząca
sposobu naprawienia uszkodzenia. Np. to, czy nieszczelność rurociągu powoduje wyciek do
otoczenia, czy do szczeliny próżniowej jest bardziej istotne od tego, czy przeciek wystąpił
w układzie 1 czy w układzie 3. Cztery atrybuty zostały zmienione. Usunięto atrybuty
odpowiadające sygnałom dwustanowym, ponieważ na wyczucie ekspertów wydawało się, że
nie mają one pierwszorzędnego znaczenia przy klasyfikowaniu awarii według nowych
kryteriów. Wprowadzono natomiast atrybuty, które mają znaczenie dla rozróżnienia klas
awarii dotyczących nieszczelności rurociągu. Konieczność dodania tych atrybutów wynikała
z pierwszego etapu analizy, która wykazała, że klasyfikacja ma niską jakość i dokładność
ze względu na to, że dużo obiektów należy do brzegu
klas związanych z nieszczelnością.
Oto uzyskany system informacyjny (zamiast oznaczeń literowych ze względu na
wymagania programu RoughDAS użyte zostały liczby: L=l, N=2, U=3):
1 1 1 1 1
numer atrybutu:

1 2 3 4

nazwa sygnału:

5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

1 1 1 1 1 3 3 4 5 1 1 4 1 1

F L P T T P T P P 6

5FP6

1 2 1 1 1 7 1 1 1 T R 1 1 T
5 0 2 0 1

3

0 5 0

2

3 1 0 1 5
2 33

N i e s z c z . d oo t o c z e n i a ( k l . l ) 2

1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1

N i e s z c z . d oo t o c z e n i a ( k i l ) 2

1

N i e s z c z . d oo t o c z e n i a (kl.l) 2

1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3

1 2

1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2

N i e s z c z . d oo t o c z e n i a ( k i l ) 2 1 1 2 . 2

1 2

2 2 2 2 3 2 2 1 2

N i e s z c z . d oo t o c z e n i a ( k l . l ) 2

1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1

1 2

N i e s z c z . d oo t o c z e n i a ( k l . l ) 2

1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3

1 2
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Nieszcz. d o otoczenia (Id. 1 ) 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2
Nieszcz. d o otoczenia ( k l . l ) 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 3
Nieszcz. d o otoczenia (kl. 1 ) 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Nieszcz. d o otoczenia ( k l . l ) 2 1

122222232122

Nieszcz. d o otoczenia ( k l . l ) 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3
Nieszcz. d o otoczenia ( k l . l ) 2 1

121222232123

Nieszcz. d o otoczenia (kl. 1 ) 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 3
Nieszcz. d o otoczenia (kl. 1 ) 2 1

122222222223

Nieszcz. d o otoczenia (kl. 1) 2 1

121222222223

Nieszcz. d o otoczenia ( k l . l ) 2 1

123222222323

Nieszcz. d o otoczenia (kl. 1 ) 2 1

122222232313

Nieszcz. d o otoczenia ( k l . l )

21122222232213

Nieszcz. d o otoczenia (kl. 1 ) 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3
Nieszcz. d o otoczenia ( k l . l )

21123222232223

Nieszcz. d o otoczenia ( k l . l ) 2 1

121222222123

Nieszcz. d o otoczenia ( k l . l ) 2 1

122222222123

Nieszcz. d o otoczenia ( k l . l ) 2 1

123222222223

Nieszcz. d o otoczenia (kl. 1 ) 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3
Nieszcz. d o otoczenia ( k l . l ) 2 1

121222222213

Nieszcz. d o otoczenia (kl. 1 ) 2 1

123222222313

Nieszcz. d o szczeliny (kl.2) 2 1

121222322122

Nieszcz. d o szczeliny (kl.2)

21122222322312

Nieszcz. d o szczeliny (kl.2) 2 1

123222322212

Nieszcz. d o szczeliny (kl.2) 2 1

121222322232

Nieszcz. d o szczeliny (kl.2) 2 1

121222322222

Nieszcz. d o szczeliny (kl.2) 2 1

121222322322

Nieszcz. d o szczeliny (kl.2)

21122222322222

Nieszcz. d o szczeliny (kl.2)

21122222322122

Nieszcz. d o szczeliny (kl.2) 2 1

122222322322

Nieszcz. d o szczeliny (kl.2) 2 1

123222322222

Nieszcz. d o szczeliny (kl.2)

21121222322112

Nieszcz. d o szczeliny (kl.2) 2 1
Nieszcz. d o szczeliny (kl.2)

121222322212

21121222322312

Nieszcz. d o szczeliny (kl.2) 2 1

122222322212

Nieszcz. d o szczeliny (kl.2) 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2
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Nieszcz. d o szczeliny (kl.2)

2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2

Nieszcz. d o szczeliny (kl.2)

2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2

Nieszcz. d o szczeliny (kl.2) 2 1

1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2

Nieszcz. d o ukł.zrzut.(kl.3)

2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2

Nieszcz. d o ukł.zrzut.(kl.3)

2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Nieszcz. doukł.zrzut.(kl.3) 2 1

1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2

Nieszcz. d o ukł.zrzut.(kl.3)

2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2

Nieszcz. d o ukł.zrzut.(kl.3)

2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Nieszcz. d o ukł.zrzut.(kl.3)

2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2

Nieszcz. d o ukł.zrzut.(kl.3)

2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2

Nieszcz. doukł.zrzut.(kl.3)

2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2

Nieszcz. d o ukł.zrzut.(kl.3)

2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2

Nieszcz. d o ukł.zrzut.(kl.3) 2 1
Nieszcz. d o ukł.zrzut.(kl.3)

2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2

Nieszcz. d o ukł.zrzut.(kl.3) 2 1
Nieszcz. d o ukł.zrzut.(kl,3)

1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2

1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2

2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2

Nieszcz. d o ukł.zrzut.(kl.3) 2 1

1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2

Nieszcz. doukł.zrzut.(kl.3)

2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2

Nieszcz. doukł.zrzut.(kl.3)

2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2

Nieszcz. d o ukł.zrzut.(kl.3)

2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2

Nieszcz. d o ukł.zrzut.(kl.3)

2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2

Nieszcz. d o ukł.zrzut.(kl.3) 2 1

1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Nieszcz. d o ukł.zrzut.(kl.3) 2 1 1 2
Nieszcz. d o ukł.zrzut.(kl.3) 2 1

2 3 2 2 2 2 2 3 2 2

1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2

Nieszcz. d o ukł.zrzut (kl.3)

2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2

Nieszcz. d o ukł.2,3,4 (kl.4)

2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 1 1 2

Nieszcz. d o ukł.2,3,4 (kl.4)

2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2

Nieszcz. d o ukł.2,3,4 (kl.4)

2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2

Nieszcz. d o ukł.2,3,4 (kl.4)

2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2

Nieszcz. d o ukł.2,3,4 (kl.4)

2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2

Nieszcz. d o ukł.2,3,4 (kl.4) 2 1

1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2

N i e s z c z . d o u k ł . 2 , 3 , 4 (kl.4)

2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2

Nieszcz. d o ukł.2,3,4 (kl.4)

2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2

Nieszcz. d o ukł.2,3,4 (kl.4) 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2
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Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4)

21122233223232

Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4)

21122233223122

Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4)

21123233223322

Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4) 2 1
Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4)

123233223232

21121232222222

Nieszcz. do ukł 2,3,4 (kl.4) 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2
Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4)

21122232222222

Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4)

21122232222122

Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4)

21123232223312

Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4)

21123232223212

Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4) 2 1

122232223212

Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4)

21122233223322

Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4)

21122233223222

Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4) 2 1

123223222222

Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4)

21122222223212

Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4)

21122222223212

Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4) 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2
Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4)

21121233222122

Nieszcz. do ukł.2,3,4 (kl.4)

21121223222222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22122331222222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22322333222222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22122331222222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22322313222222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22122311232222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22322113232222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22122112232222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22322123232222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22122122232222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22322131232222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22122212232222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22322222212222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22122331133222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22322333111222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22122331111222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22322131231222
62

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22122212231222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22322222211222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22122331131222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22322333111222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22122331111222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22322313111222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22122311133222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22322113133222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22122112333222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22322123313222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22122122313222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22322131312222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22122212332222

Niewł. ciśnienie (klasa 5)

22322222322222

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

12222333222232

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

32222331222222

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

12222311222212

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

32222312222212

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

12222313222212

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

12222113222232

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

32222111222222

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

12222131222232

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

32222132322222

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

32222233322212

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

12222231322232

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

32222232322222

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

12222333322232

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

32222331322222

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

12222311322212

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

32222312332212

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

11222313132212

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

13222113122232

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

31222111122222

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

11222131122232

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

11223131222231
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Niewł. nat. przepływu (kl.6) 3 1 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 1
Niewł. nat. przepływu (kl.6) 3 1 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 1 1
Niewł. nat. przepływu (kl.6)

13221231322231

Niewł. nat. przepływu (kl.6)

13221333322233

Niewł. nat. przepływu (kl.6) 3 3 2 2 1 3 3 1 3 2 2 2 2 3
Niewł. nat. przepływu (kl.6) 1 1 2 2 1 3

11322213

Niewł. nat. przepływu (kl.6) 3 1 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 1 3
Niewł. nat. przepływu (kl.6)

11223313132213

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

23221333122323

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

23221331231323

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

23223313223123

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

23223311311123

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

23221122233323

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

23223132231123

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

23221133321321

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

23221121213321

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

23223213223121

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

23223221211131

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

21221322321311

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

21223322231122

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

21221313313322

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

21221321323322

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

21223113223122

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

21223121222122

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

21221222222322

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

22223322222122

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

22221333222322

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

22221311222322

Niewł. temp. za 1.3 (kl.7)

22223323222122

Niewł. moc reaktora (kl.8)

2321

1223222222

Niewł. moc reaktora (kl.8)

23231121222222

Niewł. moc reaktora (kl.8)

23213133222222

Niewł. moc reaktora (kl.8)

23231121222222

Niewł. moc reaktora (kl.8)

23211112222222
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Niewł. moc reaktora (kl.8)

232333332222 22

Niewł. moc reaktora (kl.8)

232 13 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Niewł. moc reaktora (kl.8)

2 3 2 3 3 3 11 2 2 2 2 2 2

Niewł. moc reaktora (kl.8)

2 12 111321 2 2 2 2 2

Niewł. moc reaktora (kl.8)

21231122122222

Niewł. moc reaktora (kl.8)

2221 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2

Niewł. moc reaktora (kl.8)

2323 112 13 1 2 2 2 2

Niewł. moc reaktora (kl.8)

23213133211232

Niewł. moc reaktora (kl.8)

2323 112 1221 222

Niewł. moc reaktora (kl.8)

232111 12321222

Niewł. moc reaktora (kl.8)

2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1232

Niewł. moc reaktora (kl.8)

2 3 2 1 3 3 2 2 1 3 1222

Niewł moc reaktora (kl.8)

2 3 2 3 3 3 1113 1222

Niewł. moc reaktora (kl.8)

2221 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2

Niewł. moc reaktora (kl.8)

2223 1 1 1 3 2 3 3 2 2 2

Niewł. moc reaktora (kl.8)

2221 1333 1332 12

Oto wyniki uzyskane za pomocą analizy programem RoughDAS:
Klasa 1: przybliżenie dolne 26 obiektów,
przybliżenie góme 26 obiektów,
dokładność 1.00,
Klasa 2: przybliżenie dolne 19 obiektów,
przybliżenie górne 19 obiektów,
dokładność 1.00,
Klasa 3: przybliżenie dolne 22 obiekty,
przybliżenie górne 22 obiekty,
dokładność 1.00,
Klasa 4: przybliżenie dolne 28 obiektów,
przybliżenie górne 28 obiektów,
dokładność 1.00,
Klasa 5: przybliżenie dolne 30 obiektów,
przybliżenie górne 30 obiektów,
dokładność 1.00,
Klasa 6: przybliżenie dolne 29 obiektów,
przybliżenie górne 29 obiektów,
dokładność 1.00,
Klasa 7: przybliżenie dolne 21 obiektów,
przybliżenie górne 21 obiektów,
dokładność 1.00,
Klasa 8: przybliżenie dolne 21 obiektów,
przybliżenie górne 21 obiektów,
dokładność 1.00.
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Dokładność klasyfikacji:

100

Jakość klasyfikacji:

1.00

Liczba zbiorów atomowych: 186
Rdzeń: pusty
Znaleziono 57 zbiorów minimalnych. Zbiory te zawierały od siedmiu do dziesięciu elementów.
Ze względu na brak przesłanek, na podstawie których można byłoby wybrać odpowiedni
zbiór
minimalny,
nie zdecydowano się na zredukowanie systemu informacyjnego do
żadnego ze zbiorów minimalnych, a wygenerowano algorytm decyzyjny dla pełnego zbioru
atrybutów:
reg.l

a6=2

a7=2

al0=3

reg. 2

a6=2

a7=2

a 10=2

reg. 3

a2=l

a3=l

a9=3

> d=2

reg. 4

a2=l

a3=l

a6=3

> d=3

reg. 5

a3=l

a6=2

a9=2

reg.6

a2=2

a3=l

reg. 7

a2=2

a3=3

reg. 8

al=l

>

d=6

reg. 9

al=3

>

d=6

reg.10

a3=2

al2=3

>

d=7

reg. 11

a3=2

al2=l

>

d=7

reg. 12

a4=l

>

reg. 13

a4=3

> d=8

>

> d=i
a

l4=3

>

alO=2 a!4=2

d=l

d=4

d=5
d=5

d=8

Nie są w nim jednak reprezentowane wszystkie atrybuty, lecz podzbiór (1, 2, 3, 4, 6, 7,
9, 10, 12, 14} nie będący zbiorem minimalnym. Do utworzenia powyższego algorytmu
decyzyjnego
wybrano opcję automatycznej generacji reguł. Wymaga to szerszego
komentarza, ponieważ zbiór reguł generowany taką metoda, może być niespójny, gdyż dla
każdej klasy awarii atrybuty mogą być dołączane w różnej kolejności. Powoduje to czasami
wystąpienie niespójności, np.:
reg.8

al=l

> d=6

reg. 12 a4=l

> d=8

Tak wiec np. obiekt:
al=l, a2=2, a3=2, a4=l...należy jednocześnie do klasy 6 i 8. Jest to jednak sytuacja
dopuszczalna, gdyż według oceny ekspertów w tym przypadku obiekt ten opisuje sytuację, w
której wystąpiły jednocześnie dwie niesprawności: zarówno awaria odpowiadająca klasie 6 jak
i klasie 8. Obiekt, użyty w powyższym przykładzie, jest spoza analizowanego zbioru, jednak
ponieważ nie utrzymujemy, że analizowany zbiór obiektów przewiduje wszystkie możliwe
stany instalacji, nie możemy wykluczyć również takiego obiektu. W tej sytuacji, aby mieć
pewność, że zbiór reguł jest prawidłowy, należy przeanalizować wszystkie przypadki
nakładania się przesłanek reguł. Analizę taką przeprowadzono dla końcowego zbioru reguł.
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Postanowiono wieje na etapie tworzenia zbioru reguł nie trzymać się ściśle wymogu
jednakowej kolejności dołączania atrybutów w kolejnych klasach (stworzy to reguły
mniej skomplikowane, łatwiejsze do analizy), a dopiero końcowy zbiór poddać dokładnej
analizie spójności.
Wygenerowano również
algorytmy
decyzyjne
dla kilku
wybranych zbiorów
minimalnych, były one jednak bardziej skomplikowane, niektóre z nich zawierały po
kilkadziesiąt reguł.
Uzyskany algorytm decyzyjny dla pełnego zbioru atrybutów pokazany został ekspertom.
Zakwestionowana została reguła 6 oraz postać reguł 1 i 2. Pozostałe reguły zostały
zaakceptowane. Według ocen ekspertów przynależność do klasy 1 powinna być w pewnym
stopniu zależna od atrybutów 2 i 3, natomiast znacznie mniej powinna zależeć od
atrybutów 6 i 7. W celu zmiany reguły 6 został podany kontrprzykład - dodatkowy obiekt,
który został dodany do systemu informacyjnego:
a 1=2 a2=2 a3-l a4=2 a5=2 a6=2 a7=2 a8=2 a9=2 a 10=2
al 1=2 al2=2 al3=2 al4=2

> d=5.

Po wprowadzeniu sto dziewięćdziesiątego siódmego obiektu, kolejna analiza systemu
programem RoughDAS dafa następujące wyniki:
Klasa 1: przybliżenie dolne 26 obiektów,
przybliżenie górne 26 obiektów,
dokładność 1.00,
Klasa 2: przybliżenie dolne 19 obiektów,
przybliżenie górne 19 obiektów,
dokładność 1.00,
Klasa 3: przybliżenie dolne 22 obiekty,
przybliżenie górne 22 obiekty,
dokładność 1.00,
Klasa 4: przybliżenie dolne 28 obiektów,
przybliżenie górne 28 obiektów,
dokładność 1.00,
Klasa 5: przybliżenie dolne 31 obiektów,
przybliżenie górne 31 obiektów,
dokładność 1.00,
Klasa 6: przybliżenie dolne 29 obiektów,
przybliżenie górne 29 obiektów,
dokładność 1.00,
Klasa 7: przybliżenie dolne 21 obiektów,
przybliżenie górne 21 obiektów,
dokładność 1.00,
Klasa 8: przybliżenie dolne 21 obiektów,
przybliżenie górne 21 obiektów,
dokładność

1.00.

Dokładność klasyfikacji: 1.00
Jakość klasyfikacji:

1.00

Liczba zbiorów atomowych: 187
Rdzeń: pusty.
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Znaleziono 40 zbiorów minimalnych dla 197 obiektów:
Zbiór nr 1

(3 6 7 8 9 10 12 13 14}

Zbiór nr 2

( 1 2 6 7 8 9 11 12 13 14}

Zbiór nr 3
Zbiór nr 4
Zbiór nr 5
Zbiór nr 6
Zbiór nr 7
Zbiór nr 8
Zbiór nr 9
Zbiór nr 10
Zbiór nr 11
Zbiór nr 12
Zbiór nr 13
Zbiór nr 14
Zbiór nr 15
Zbiór nr 16
Zbiór nr 17
Zbiór nr 18
Zbiór nr 19
Zbiór nr 20
Zbiór nr 21
Zbiór nr 22
Zbiór nr 23
Zbiór nr 24
Zbiór nr 25
Zbiór nr 26
Zbiór nr 27
Zbiór nr 28
Zbiór nr 29
Zbiór nr 30
Zbiór nr 31
Zbiór nr 32
Zbiór nr 33
Zbiór nr 34
Zbiór nr 35
Zbiór nr 36
Zbiór nr 37
Zbiór nr 38
Zbiór nr 39
Zbiór nr 40

( 1 2 5 6 9 10 12 14}
(1 2 4 6 7 8 9 10 12 14}
( 2 3 7 8 9 10 11 12 14}
( 1 2 5 7 8 9 10 11 12 14}
(2 3 6 8 9 10 12 14}
(3 5 6 7 9 10 11 12 14}
( 2 3 5 6 9 10 14}
( 2 3 6 7 9 10 12 13 14}
( 2 3 4 6 9 10 12 14}
( 1 2 3 6 9 10 13 14}
( 1 2 3 6 9 10 12 14}
( 2 3 5 6 7 8 10 11 13 14}
( 2 3 4 6 7 8 10 11 13 14}
( 1 2 3 6 7 8 10 11 14}
( 2 3 5 6 78 10 11 12 14}
(23 4 6 7 8 10 11 12 14}
( 2 3 6 7 89 11 13}
( 3 4 6 7 8 9 10 13 14}
( 3 4 5 6 79 10 11 13 14}
(3 4 5 6 7 8 9 10 11 14}
( 1 2 5 6 7 8 9 11 13 14}
( 1 2 5 6 7 8 9 10 14}
(2 3 6 7 8 9 10 13 14}
{1 2 3 6 8 9 10 14}
(1 2 3 6 79 10 11 14}
(1 2 3 4 6 9 10 14}
( 2 3 5 7 891011 14}
(1 2 3 7 89 1011 14}
(3 4 6 7 89 10 11 12 14}
(1 3 6 7 89 10 11 12 14}
(1 3 4 6 7 8 9 10 11 14}
( 1 2 6 7 8 9 10 11 12 14}
( 2 3 6 7 89 11 12}
( 1 2 5 6 78911 12}
( 2 3 5 6 789 11}
( 1 2 3 6 78911}
( 2 3 5 6 78910 13}
( 1 2 5 6 7 9 10 12 13}

Ponownie powstał problem wyboru zbioru minimalnego w
celu wygenerowania
algorytmu decyzyjnego. Najpierw wygenerowano zbiór reguł decyzyjnych dla pełnego
zbioru atrybutów:
a7=2
d=l
a 10=3
a6=2
reg.l
>
a7=2
a 10=2
al4=3
d=l
a6=2
reg.2
d=2
a3=l
a9=3
reg.3
a2=l
a6=3
d=3
a3=I
reg.4
a2=l
a6=2
alO=2
a3=l
a9=2
reg.5
d=4
a2=l
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reg.6
reg.7
reg.8
reg.9
reg.10
reg.ll
reg.12
reg.13

a3=3
a2=2
al=l
a 1=3
a3=2
a3=2
a4=l
a4=3

>
a3=l
>
>
al2=3
a 12=1
>
>

d-5
d=6
d=6
d=8
d=8

>

d=5

>
>

d=7
d=7

Eksperci, którym pokazano ten zbiór reguł, zaakceptowali reguły 3-13 Do reguł 1 i 2 był
taki sam komentarz, jak w przypadku systemu informacyjnego zawierającego 196 obiektów.
Postanowiono wiec zmienić
algorytmu decyzyjnego:

kolejność

dołączania atrybutów w trakcie generowania

klasa 1 - kolejność atrybutów: 3, 2, 6, 9, 10, 14,
klasa 2 - kolejność atrybutów: 3, 2, 9,
klasa 3 - kolejność atrybutów: 3, 2, 6,
klasa 4 - kolejność atrybutów: 3, 2, 6, 9, 10, 14,
klasa 5 - kolejność atrybutów: 3, 2,
klasa 6 - kolejność atrybutów. 1,
klasa 7 - kolejność atrybutów: 3, 12
klasa 8 - kolejność atrybutów: 4.
Nadal celowo nie spełniono warunku zachowania jednakowej
kolejności dołączania
atrybutów dla poszczególnych klas. Dla wymienionej powyżej kolejności atrybutów
uzyskano następujący zbiór reguł:
reg.l

a2=l a3=l a6=2 a9=2alO=3

> d=l

reg.2 a2=l a3-l a6=2 a9=2 alO-2 al4=3
reg.3 a2=l a3=l a9=3

> d=2

reg.4 a2=l a3=I a6=3

> d=3

>d=l

reg.5 a2=l a3=l a6=2 a9=2 alO=2 al4=2
reg.6 a3=3

> d=5

reg.7 a2=2 a3=l

> d=5

reg.8 al=l

> d=6

reg.9 a 1=3

>d=6

reg.10 a3=2 a 12=3

> d=7

reg.ll a3=2 a 12=1

> d=7

reg.12 a4=l
reg.13 a4=3

> d=4

> d=8
> d=8

Reguły te w pełni zostały zaakceptowane przez ekspertów. W powyższym algorytmie
decyzyjnym nie występują atrybuty 5, 8, 7, 11 oraz 13. Ze zbiorów minimalnych wybrano więc
te zbiory, które nie zawierają tych atrybutów. Warunek ten spełniają tylko dwa zbiory:
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Zbiór nr 11 : {2 3 4 6 9 10 12 14 }
Zbiór nr 28 . ( l 2 3 4 6 9 10 14 }
Dla obydwu tych zbiorów minimalnych wygenerowano odpowiednie zbiory reguł. Oto reguły
wygenerowane dla zbioru 11:
=3
reg.l
a2=l
a6=2
al4=3
> d=l
d=l
a 10=3 a 14=2 —„>
reg.2
a2=l
a6=2
d=l
> d=2
reg.3
a2=l
a3=l
a9=3
reg.4
a2=l
a3=l
a6=3
> d=3
reg.5
a2=l
a3=l
a6=2
alO=2 a l4=2
a9=2
> d=5
reg.6
a3=3
reg.7
> d=5
a2=2
a3=l
reg.8
a3=2
a4=2
a 12=2
> d=6
> d=7
reg.9
a 12=3
a3=2
reg.10 a3~2
> d-7
al2=l
reg.11 a4=l
> d=8
reg. 12 a4=3
> d=8
Reguły wygenerowane dla zbioru:
reg.l
a2=l
a3=l
a 10=3
>
reg.2
a2=l
a3=l
a 10=2 a 14=3
reg.3
a2~l
>
a3=l
a9-3
reg.4
a2=l
a3=l
a6=3
>
reg.5
a2=l
a3=l
a6=2
a9=2
reg.6
a3=3
> d=5
reg.7
a2=2
a3=l
> d=5
reg.8
al = l
> d=6
reg.9
al=3
> d=6
reg.10 al=2
a3=2
a4=2
>
>
a4-l
d=8
reg. 11
> d-8
reg. 12 a4-3

d=l

>
d-2
d=3
a 10=2 a 14=2

> d=4

d=7

Dla obydwu powyższych zbiorów reguł eksperci mieli zastrzeżenia co do jednej z reguł
(reguły nr 8 w zbiorze minimalnym 11 oraz reguły numer 10 w zbiorze minimalnym 28). W
przypadku reguły numer 8 ze zbioru 11 wątpliwości nasuwał fakt, że przynależność do klasy
6 nie zależy od atrybutu al, którego interpretacja fizyczna intuicyjnie wydaje się być
związana z awarią opisaną przez klasę 6. Natomiast diagnoza związana z reguła 10 ze
zbioru 28 powinna być bardziej zależna od atrybutu al2 niż od atrybutów a 1 i a4.
Uwzględniając zastrzeżenia ekspertów,
atrybutów:

wygenerowano

algorytm decyzyjny dla zbioru

{1 2 3 4 6 9 10 12 14}.
Oto
reg.l
reg.2
reg.3
reg.4
reg.5
reg.6
reg.7
reg.8
reg.9

otrzymany algorytm:
a2=l
a3=l
a 10=3
>
a2=l
a3=l
a 10=2 a 14=3
a2=l
a3=l
a9=3
>
a2=l
a3=l
a6=3
>
a2=l
a3=l
a6=2
a9=2
a3=3
> d=5
a2=2
a3=l
> d=5
al=l
> d=6
a 1=3
> d=6

d=l

>

d=2
d=3
alO=2
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d=l
al4=2

> d=4

reg. 10
reg. 11
reg. 12
reg. 13

a3=2
a3=2
a4=l
a4=3

al2=3
>
al2=l
>.
> d=8
> d=8

d=7
d=7

Ten zbiór reguł został ostatecznie zaakceptowany przez ekspertów. Powyższy zbiór reguł
został poddany analizie wszystkich przypadków nakładania się przesłanek reguł. Analiza ta
wykazała, że jeśli obiekt kwalifikuje się jednocześnie do kilku klas, to należy tę sytuację
traktować jako jednoczesne wystąpienie kilku awarii. Są to jednak przypadki, których
prawdopodobieństwo wystąpienia jest bardzo małe. Obiekty związane z takimi sytuacjami
nie były więc uwzględniane w tabelach poddawanych analizie.
Dzięki zastosowaniu metodyki zbiorów przybliżonych proces generacji reguł
diagnostycznych przebiegał szybko i sprawnie. Metodyka ta była narzędziem umożliwiającym
dyskusje ekspertów na temat odkrywanego algorytmu decyzyjnego. Wielokrotnie
przeprowadzano analizę zbioru obiektów i generowano algorytm decyzyjny. Algorytmy
decyzyjne generowane były dla pełnego zbioru atrybutów. Dla każdej klasy kolejność
dołączanych atrybutów była niezależna od kolejności w regułach dla innych klas. Dzięki temu
otrzymane reguły były w miarę proste (tzn. zawierały niewielką liczbę atrybutów, a liczba
reguł nie przekraczała dwudziestu). Otrzymane reguły poddawane były ocenie ekspertów.
Zależnie od oceny ekspertów, wprowadzano poprawki do tabeli obiektów lub do procesu
generowania algorytmu decyzyjnego i ponownie przeprowadzano analizę wiedzy
diagnostycznej za pomocą programu RoughDAS. Po pierwszej analizie, w celu
wyeliminowania reguł niedeterministycznych, zmieniono atrybuty, co znacznie polepszyło
dokładność i jakość klasyfikacji (dokładność z 0.49 do 1.00, jakość z 0.69 do 1.00). Po
drugiej analizie wykryto w algorytmie decyzyjnym regułę, która nie była prawdziwa. W
celu skorygowania wiedzy, dodano obiekt będący kontrprzykładem do zakwestionowanej
reguły i ponownie przeprowadzono analizę. Po trzeciej analizie niektóre reguły były
kwestionowane, ponieważ zawierały one atrybuty, na które teoretycznie nie powinny
wpływać awarie związane z danymi klasami (lub nie zawierały one atrybutów, które
wydawały się dla tych awarii kluczowe). Aby zmienić postać reguł, ponownie
wygenerowano algorytm decyzyjny, narzucając kolejność atrybutów dla danej reguły.
Jako pierwsze dołączano atrybuty, które według ekspertów powinny mieć duże znaczenie
dla diagnozy związanej z tym przypadkiem. Tak wiec analizę wiedzy przeprowadzano
iteracyjnie
aż
do
otrzymania
zbioru
reguł decyzyjnych, które zostały w pełni
zaakceptowane przez ekspertów.
Jak wynika z dyskusji przeprowadzonej w tym punkcie, z zastosowania teorii zbiorów
przybliżonych osiągnięto następujące korzyści:
1) maksymalne zwiększenie jakości i dokładności klasyfikacji,
2) właściwy dobór atrybutów,
3) stwierdzenie konieczności dodania odpowiedniego obiektu,
4) automatyczna generacja algorytmu decyzyjnego,
5) zbadanie zdolności klasyfikacyjnej podzbioru atrybutów,
6) doprowadzenie reguł do postaci zgodnej z intuicyjną wiedzą ekspertów.
Dzięki zastosowaniu omówionej metody w krótkim czasie udało się wygenerować reguły
decyzyjne, które w prosty sposób można było zaimplementować w systemie.
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5.5. Wykorzystanie reguł diagnostycznych w systemie doradczym
Reguły wygenerowane przez program RoughDAS zostały zapisane w języku C. Oto
przykład reguły w języku C:
reg7 0 {if (normal(AlL20)
&& upper(AlP120))
diag(NIEWL ASCIWE_CISNIENIE);}
W języku potocznym oznacza ona: "jeśli wartość sygnału A1L20 jest w normie, a wartość
sygnału A1P120 przekroczyła górny próg ostrzegania to należy operatorowi wyświetlić
informacje znajdujące się pod hasłem NIEWLASCIWE_CISNIENIE".
Reguła ta odpowiada następującej regule wygenerowanej
diagnostycznej metodą zbiorów przybliżonych:
reg.7

a2=2

a3=3

>

za pomocą analizy wiedzy

d=5

Niektóre reguły należało wzbogacić o kontekst, w którym
dodając warunki otwarcia lub zamknięcia niektórych zaworów, np.:
regl 0

one występowały, np.

(if(lower(AlL20)
&& lower(AlP120)
&& (bNew[B3A32Z] = ON)
&& (bNew[B3 A33Z] = ON)
&& normal(A16T3)
&& (bNew[B 1 OL 11 ] = OFF))
diag(N!ESZCZELNOSC„ W_ RUROCIAGACH_PODWOJNYCH);}

Dodano również kilkadziesiąt prostych reguł, które podane zostały bezpośrednio przez
ekspertów, np.:
reg55 () {if (lower(AlPl 12)
diag(NIESZCZELNOSC_ RUROCIĄGU, R12); }
W celu zwiększenia efektywności systemu wszystkie reguły zostały pogrupowane w
procedury diagnostyczne zawierające zbiory reguł, których przesłanki zawierają odpowiedni
warunek. Na przykład, gdy sygnał 1P101 przekroczy dolny próg ostrzegania, zostanie
wywołana procedura diagnostyczna zawierająca wywołanie wszystkich reguł zawierających
warunek lower (A1P101):
proc5

0

{regl 10;
reg520,
regl8();}

gdzie wszystkie wywoływane reguły mają w przesłankach wyrażenie lower (A1P101), np.:
regl 10 {if(lower(AlP101) &&...)&&...) diag(...);}
regl8() {if (...&& lower (A1P101) &&...) diag(...);}
reg520 {if (...:: Iower(AlPlOl)...) diag(...);}
Operator && oznacza iloczyn logiczny, operator :: sumę logiczną. Dzięki pogrupowaniu
reguł, w momencie przekroczenia przez dany sygnał progu ostrzegania, wywoływana jest
tylko jedna procedura, bez konieczności sprawdzania przesłanek wszystkich reguł w systemie.
Zwiększa to objętość bazy wiedzy, lecz znacznie przyspiesza wnioskowanie w sytuacji
awaryjnej.
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6. SYSTEM DORADCZY MAESTRO REALIZUJĄCY PROWADZENIE
OPERATORA I DIAGNOSTYKĘ REAKTOROWEJ INSTALACJI BADAWCZEJ
6.1. Zadania i architektura systemu
Wzrastające wymagania w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni jądrowych
zmuszają do podejmowania rozległych badań zmierzających do udoskonalenia rozwiązań
konstrukcyjnych. Wiele badań doświadczalnych koncentruje
się wokół zachowania
paliwa i urządzeń obiegu pierwotnego w trakcie tzw. "maksymalnej awarii projektowej"
polegającej na pęknięciu rurociągu obiegu pierwotnego o dużej średnicy (duża LOCA - Loss
Of Coolant Accident). Następstwem takiej awarii jest wyciek chłodziwa z obiegu i niemal
całkowite ograniczenie odbioru ciepła ze strefy aktywnej reaktora. Dla realizacji badań
buduje się złożone instalacje eksperymentalne modelujące w różnym zakresie i skali obieg
pierwotny elektrowni jądrowej. O ile w badaniach zjawisk zachodzących w obrębie obiegu
pierwotnego zadowalające wyniki uzyskuje się przy zastosowaniu elektrycznych
symulatorów elementów paliwowych, to przy badaniach zjawisk zachodzących w zestawie
paliwowym najbardziej wiarygodne wyniki uzyskuje się wykorzystując bezpośrednio
paliwo jądrowe. W związku z tym, jak już zostało powiedziane we wstępie, w
Instytucie Energii Atomowej buduje się Stanowisko Badawczo Modelowe Elektrowni
Jądrowej - wewnątrzreaktorową
instalację badawczą, mającą na celu badanie w
warunkach awaryjnych paliwa jądrowego stosowanego w reaktorach WWER 440 i WWER
1000.
Obsługa tej instalacji jest bardzo skomplikowana, a także wymaga od
personelu
wysokich kwalifikacji
i odpowiedzialności. Okolicznością utrudniającą eksploatację jest
konieczność zachowania ostrych wymagań bezpieczeństwa przy możliwie wiernym
odtworzeniu warunków
awaryjnych.
W
celu
wspomagania
pracy
operatora
zaprojektowano system
doradczy
MAESTRO [Jan][Mac] realizujący w czasie
rzeczywistym następujące zadania:
- śledzenie stanu pracy instalacji,
- prowadzenie operatora,
- alarmowanie w przypadku odstępstw od pracy normalnej,
- diagnozowanie instalacji w przypadku awarii.
Prowadzenie operatora polega na wydawaniu kolejnych poleceń i na sprawdzaniu ich
wykonania. Wykonanie poleceń jest sprawdzane na podstawie sygnałów pomiarowych
bądź też jest potwierdzane przez samego operatora. Operator wykonuje wskazane polecenia
osobiście lub zleca ich wykonanie personelowi, w skład którego wchodzą: mechanicy, dyżurny
elektryk, automatyk i dozymetrysta. Koordynacja działań tej ekipy jest
również
zapewniona przez system doradczy. Do reprezentacji wiedzy dotyczącej prowadzenia
operatora wykorzystano struktury pilotowe opisane szczegółowo w rozdziale 4.
Zadaniem systemu doradczego jest również śledzenie stanu pracy instalacji i wykrywanie
nieprawidłowości. System ostrzega operatora o stanach przedalarmowych i alarmowych,
wykrywa niesprawności w układach technologicznych instalacji,
dokonuje
diagnostyki
uszkodzeń, sugeruje czynności zaradcze oraz zatrzymuje dalsze prowadzenie operatora do
czasu usunięcia uszkodzeń. Analizę wiedzy diagnostycznej
oraz generację reguł
diagnostycznych przeprowadzono w oparciu o teorię zbiorów przybliżonych (rozdział 5).
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Prezentowany system doradczy, w odróżnieniu od większości systemów ekspertowych
nadzorujących procesy technologiczne, działa nie w fazie ustalonej pracy instalacji, lecz
głównie w fazie jej rozruchu, kiedy występują bardzo częste zmiany parametrów procesu
(zmienia się konfiguracja instalacji - położenie zaworów, napełnienie rurociągów i
zbiorników,
załączanie/odłączanie pomp itp.). Powoduje to konieczność bieżącej
modyfikacji bazy wiedzy w zależności ad etapu prowadzenia operatora. Reprezentacja
wiedzy przy pomocy struktur pilotowych zapewnia możliwość takich modyfikacji (punkt
4.5.).
Jeden z wymogów
projektowych
dotyczy łatwości modyfikowania systemu.
Zaproponowany sposób reprezentacji wiedzy spełnia to wymaganie, a ponadto odpowiada
specyfice wiedzy na temat przebiegu eksperymentu jądrowego..
Rys. 6.1. przedstawia ogólną architekturę systemu MAESTRO. Głównymi modułami
realizującymi zadania systemu są: moduł wprowadzania danych, moduł walidacji danych,
moduł detekcji przekroczeń, moduł diagnostyki i moduł prowadzenia operatora. Z każdym
z tych modułów (z wyjątkiem modułu wczytywania danych) skojarzona jest odpowiednia
baza wiedzy. Pracę całego systemu koordynuje nadrzędny moduł sterujący.

Moduł
obsługi
ekranu

Moduł wprowadzania
danych

Moduł
walidacji
danych

Moduł
detekcji
przekroczeń

Moduł
di agnos
tyki

Moduł
prowadzenia
operatora

Rys.6.1. Architektura systemu doradczego MAESTRO
Moduł walidacji danych służy do sprawdzania wiarygodności sygnałów pomiarowych,
w oparciu o które system śledzi stan procesu technologicznego i prowadzi operatora. W
tym celu dokonuje się porównania nadmiarowych sygnałów pomiarowych między sobą
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oraz sygnałów pomiarowych z wielkościami dającymi się wyliczyć z zależności
analitycznych. W oparciu o niezgodności stwierdzone w wyniku tych porównań możemy
określić przyczyny ewentualnych uszkodzeń obwodów pomiarowych.
Moduł detekcji przekroczeń śledzi odchylenia aktualnych wartości sygnałów pomiarowych
od prawidłowych wartości
tych
sygnałów, oczekiwanych w poszczególnych fazach
procesu technologicznego [Dac]. Po stwierdzeniu jakichkolwiek
przekroczeń progu
ostrzegania lub progu alarmu sterowanie przekazywane jest do modułu diagnostyki.
W oparciu o informacje z modułu detekcji przekroczeń oraz sygnały pomiarowe moduł
diagnostyki określa przyczynę awarii i sugeruje ewentualne akcje zaradcze.
Moduł prowadzenia operatora jest uaktywniany tylko wtedy, gdy system doradczy nie
stwierdzi ani uszkodzeń w obwodach pomiarowych ani przekroczeń dopuszczalnych
wartości
zmiennych
procesu technologicznego. Zadaniem modułu jest wydawanie
operatorowi poleceń według założonego scenariusza postępowania i sprawdzanie ich
wykonania (na podstawie sygnałów pomiarowych lub potwierdzenia wykonania przez
operatora). Istotnym zadaniem modułu jest dynamiczne modyfikowanie tablic bazy reguł
moduhi walidacji danych oraz tablic wartości dopuszczalnych moduhi detekcji przekroczeń w
zależności od aktualnej fazy prowadzenia operatora.
Moduły realizujące poszczególne zadania systemu doradczego komunikują się ze
światem zewnętrznym za pomocą moduhi komunikacji z użytkownikiem. Moduł ten
zapewnia obsługę
ekranu
operatora, wyświetlając niezbędne komunikaty, polecenia,
ostrzeżenia, diagnozy i rady, jak również przyjmuje od operatora potwierdzenia wykonania
tych czynności, których wykonania nie można potwierdzić w oparciu o sygnały pomiarowe.
Na rys.6.2.
przedstawiono schemat przepływu sterowania w systemie doradczym.
Moduł wprowadzania danych uaktualnia tablice sygnałów opisujących aktualny stan procesu
technologicznego. Moduł sprawdza również, czy dane wczytane w dwóch kolejnych
jego wywołaniach uległy zmianie. Jeśli wartości żadnych sygnałów nie zmieniły się,
wywoływany
jest
moduł prowadzenia operatora. W przeciwnym razie sterowanie
przekazywane jest do modułów walidacji danych i detekcji przekroczeń. Moduły te analizują
tylko te sygnały, których wartości uległy zmianie. Badając odpowiednio
zgodność
wskazań obwodów pomiarowych (reguły walidacyjne) i odchylenie bieżącego stanu
procesu od stanu oczekiwanego (tablice wartości dopuszczalnych), moduł wskazuje
procedury diagnostyczne, które zostaną przeanalizowane przez moduł diagnostyki. Moduł
diagnostyki jest wywoływany tylko wówczas, gdy moduł walidacji danych lub moduł detekcji
przekroczeń stwierdził jakieś nieprawidłowości. Dopóki istnieje przyczyna uszkodzenia,
sterowanie jest przekazywane cyklicznie do modułu wprowadzania danych. Dopiero po
ustaniu nieprawidłowości wywoływany jest moduł prowadzenia operatora.
Po wydaniu polecenia system doradczy oczekując na wykonanie polecenia obserwuje
proces, wczytując dane, wykonując ich walidację i sprawdzając zakresy przekroczeń. Po
stwierdzeniu
wykonania polecenia moduł prowadzenia operatora uaktywnia kolejną
strukturę pilotową zgodnie ze scenariuszem obsługi SBMEJ.
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wprowadzanie danych

NIE

TAK
walidącja danych

detekcja
przekroczeń

NIE /

czy są nieprawidłowości?.

TAK
diagnostyka

prowadzenie
operatora

I
Rys.6.2. Przepływ sterowania w systemie MAESTRO
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6.2. Moduł wprowadzania danych
Zadaniem modułu wprowadzania danych jest zbieranie
sygnałów pomiarowych,
umieszczanie ich w tablicach sygnałów i określanie, które wielkości uległy zmianie między
kolejnymi wywołaniami modułu. Ze względu na swój charakter sygnały pomiarowe
rozróżniamy na dwustanowe, mające dziedzinę dwuelementową oraz ciągłe, mogące
przyjmować dowolne wartości rzeczywiste z określonego przedziału (w pracy tej sygnały
ciągłe będą nazywane "analogowymi", niezależnie od rodzaju miernika, przy pomocy
którego są one mierzone). Moduł przechowuje wartości sygnałów z poprzedniego swego
wywołania i dzięki temu może stwierdzić, które sygnały uległy zmianie w bieżącym
wywołaniu modułu. Zmianę wartości sygnału analogowego określa się stopniem odchylenia
od oczekiwanej wartości nominalnej. Pozostałe moduły systemu doradczego mogą więc
ograniczyć się do analizy tylko tych sygnałów, które zmieniły ostatnio swe wartości.
Moduł wprowadzania danych zapamiętuje również w specjalnych tablicach wartości
wybranych sygnałów pomiarowych dla określonych chwil czasu (jest to potrzebne do
sprawdzania zależności czasowych). Zawartość tablic sygnałów traktowana jest przez system
doradczy jako pełny opis chwilowego stanu SBMEJ. Do tablic tych mają dostęp wszystkie
moduły wyposażone w bazy wiedzy.

6.3. Walidacja danych
Warunkiem poprawnego śledzenia stanu pracy instalacji jest wiarygodność sygnałów
pomiarowych [Tyl]. Należy wykluczyć błędne diagnozy w sytuacji uszkodzenia obwodów
pomiarowych. Sprawdzenie wiarygodności (walidacja) danych polega na porównaniu
wartości parametrów wyliczonych na podstawie wskazań z różnych czujników. W wyniku
walidacji danych wykonujemy również częściową diagnostykę obwodów pomiarowych.
W oparciu o bazę reguł walidacyjnych moduł sprawdza zgodność wskazań obwodów
pomiarowych. W przypadku braku zgodności moduł wskazuje elementy, które mogły
ulec uszkodzeniu (tzn. wskazuje odpowiednie reguły diagnostyczne, które zostaną
przeanalizowane w module diagnostyki).
Baza wiedzy dla modułu walidacji danych składa się z dwóch tablic oraz ze zbioru reguł
walidacyjnych. Tablice zawierają numery reguł związanych z poszczególnymi sygnałami:
jedna tablica dotyczy sygnałów analogowych, druga - sygnałów dwustanowych. Wiersze
tablic odpowiadają kolejnym sygnałom. W każdym wierszu tablicy znajduje się lista numerów
reguł walidacyjnych, które należy wywołać w celu sprawdzenia wartości tego sygnału z
innymi wartościami pomiarowymi. Przy każdorazowym wywołaniu modułu prowadzenia
operatora sprawdza się tylko te reguły, które znajdują się w wierszach odpowiadających
sygnałom, które uległy zmianie (rys.6.3).
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tablica numerów reguł walidacji
odpowiadających danym sygnałom

tablica zmienionych sygnałów (wypełniana
przez moduł wprowadzania danych)

0

28

1

41

2

46

3

69

28

C37, 79)

•
•
41

C37)

•
•
» 46

*

*

C37, 46)

Rys.6.3. Sposób ustalania, które reguły walidacji należy wykonać
Tablice zawierające listy numerów reguł mogą być modyfikowane
przez moduł
prowadzenia operatora, co umożliwia aktywację i dezaktywację reguł w różnych momentach
pracy systemu.
Oto przykładowa reguła walidacyjna:
v37Q if ("ciśnienie na wylocie kanału"
o
"ciśnienie na stabilizatorze 1.5")
then validationDiagnose (57)};
Operator o oznacza porównanie sygnałów z odpowiednią tolerancją pomiarową.
Instrukcja validationDiagnose (57) przekazuje informację do modułu komunikacji z
użytkownikiem, że należy wyświetlić diagnozę numer 57.
Podsumowując, działanie modułu walidacji danych polega na ustaleniu (na podstawie
odpowiednich tablic) zbioru reguł, które mają zostać wywołane i wykonaniu tych reguł w
celu ustalenia zbioru komunikatów diagnostycznych, które zostaną wyświetlone przez moduł
komunikacji z użytkownikiem.
6.4. Detekcja przekroczeń
Moduł detekcji przekroczeń posługuje się bazą wiedzy złożoną z dwóch tablic: tablicy
dopuszczalnych wartości sygnałów analogowych oraz tablicy oczekiwanych wartości
sygnałów dwustanowych. W oparciu o te tablice moduł sprawdza, czy sygnały analogowe
przekroczyły progi ostrzegania bądź progi alarmu, oraz czy sygnały dwustanowe nie są zgodne
z oczekiwaniami. Jeśli któryś z tych warunków jest spełniony, moduł detekcji
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przekazuje do modułu diagnostyki odpowiedni numer procedury diagnostycznej (sposób
tworzenia procedur diagnostycznych opisano w punktach 5.4.4. i 5.4.5.). Tablice
wartości dopuszczalnych podlegają modyfikacji w zależności
od aktualnej fazy
prowadzenia operatora, czyli w
zależności
od aktualnego stanu procesu
technologicznego. Zmian tych dokonuje w miarę potrzeb moduł prowadzenia operatora.
Pierwszą tablicą tworzącą bazę wiedzy modułu detekcji przekroczeń jest
tablica
dopuszczalnych
wartości
sygnałów
analogowych zawierająca następujące dane dla
kolejnych sygnałów pomiarowych:
- wartość nominalna sygnału analogowego,
- wartość górnego progu ostrzegania,
- numer procedury diagnostycznej górnego progu ostrzegania,
- wartość dolnego progu ostrzegania,
- numer procedury diagnostycznej dolnego progu ostrzegania,
- wartość górnego progu alarmu,
- numer procedury diagnostycznej górnego progu alarmu,
- wartość dolnego progu alarmu,
- numer procedury diagnostycznej dolnego progu alarmu

i, Przedział alarmu
Cstany alarmowe)
górny próg alarmu
Przedział ostrzegania
Cstany przedalarmowe)
górny próg ostrzegania
Przedział pracy
poprawnej
wart. nom. łtolerancja
wartość nominalna
wart. nom. -tolerancja
Przedział pracy
poprawnej
dolny próg ostrzegania
Przedział ostrzegania
Cstany przedalarmowe)
dolny próg alarmu
Przedział alarmu
Cstany alarmowe)
Tablica 6.4. Dopuszczalne wartości sygnałów analogowych
Tablica oczekiwanych wartości sygnałów dwustanowych zawiera dla kolejnych obwodów
pomiarowych następujące informacje:
- oczekiwaną wartość sygnału dwustanowego,
- numer procedury diagnostycznej wywoływanej w przypadku niezgodności.
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Moduł prowadzenia operatora może spowodować "odłączenie" (nie uwzględnianie w
trakcie
detekcji
przekroczeń) wybranych
procedur diagnostycznych, modyfikując
odpowiednio wyżej wymienione tablice. Stosuje się to wówczas, gdy na danym etapie
rozruchu instalacji dane procedury diagnostyczne nie są adekwatne.
6.5. Moduł diagnostyki
Moduł diagnostyki jest uaktywniany tylko wówczas, gdy moduł walidacji danych wykaże
niesprawności w obwodach pomiarowo-sygnalizacyjnych (niezgodność sygnałów) lub też,
gdy moduł detekcji przekroczeń stwierdzi przekroczenie progów ostrzegania lub progów
alarmu. W pierwszym przypadku moduł walidacji
danych przekazuje modułowi
diagnostyki numery reguł diagnostycznych obwodów pomiarowo-sygnalizacyjnych. W
drugim przypadku moduł detekcji przekroczeń przekazuje
modułowi diagnostyki
numery procedur diagnostycznych. Moduł diagnostyki szereguje wskazane procedury
(wyliczając priorytety uwzględniające wiele czynników), wykonując te procedury stawia
diagnozę, sugeruje tok postępowania, sprawdza usunięcie uszkodzenia i przekazuje
sterowanie do modułu prowadzenia operatora z zaleceniem kontynuacji lub przerwania pracy
instalacji.
Procedury diagnostyczne tworzone są na podstawie reguł diagnostycznych utworzonych
dzięki analizie wiedzy w oparciu o teorię zbiorów przybliżonych. Szczegóły opisane
zostały w rozdziale 5.
6.6. Moduł prowadzenia operatora
Zadaniem modułu prowadzenia operatora jest wydawanie poleceń i kontrola ich
wykonania. Kontrola odbywa się w miarę możliwości na podstawie sygnałów pomiarowych.
Jeśli na podstawie
sygnałów nie można stwierdzić, czy operator wykonał zadaną
czynność, operator potwierdza wykonanie czynności naciśnięciem odpowiedniego klawisza.
Ekran ukazujący się operatorowi oraz obsługa programu przez operatora omówione
zostały w punkcie 6.7.
Bazę wiedzy dla modułu prowadzenia operatora
stanowią
Szczegółowy opis tej reprezentacji wiedzy został zawarty w rozdziale 4.

struktury pilotowe.

Każda struktura pilotowa odpowiada jednej czynności operatora. W strukturze tej
zawarte są informacje umożliwiające
wydanie polecenia operatorowi oraz kontrolę
wykonania polecenia. W systemie MAESTRO struktury pilotowe zawierają następujące klatki:
"itemNumber"
"description"
"status"

- numer struktury pilotowej,
- słowny opis struktury pilotowej, używany również jako nagłówek,
- stan, w jakim znajduje się struktura pilotowa znajdująca się w
agendzie:
PRE - oczekiwanie na spełnienie warunku wstępnego
("precondition"),
POST - oczekiwanie na spełnienie warunku końcowego
("postcondition").
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"precondition"
"initTime"
"who"
"instructions"
"confirm"
"minTime"
"maxTime"
"postcondition"
"modifyAdmit"
"modifyRuIes"
"deleteltem"

"nextltem"

TEL - oczekiwanie na telefoniczne poinformowanie osoby, która ma
wykonać czynność,
- wyrażenie logiczne określające warunek wstępny, który musi być
spełniony przed wydaniem polecenia,
- czas zegarowy w chwili wstawienia struktury pilotowej do agendy,
następnie czas zegarowy w chwili wyświetlenia komunikatu,
- nazwa osoby, która ma wykonać czynność,
- tekst polecenia,
- czy wykonanie czynności ma być potwierdzone przez operatora:
YES - tak,
NO - nie, potwierdzenie jest uzyskiwane automatycznie,
- minimalny czas, potrzebny do wykonania poleconej czynności,
- maksymalny czas, potrzebny do wykonania poleconej czynności,
- wyrażenie logiczne określające warunek końcowy służący do kontroli
wykonania polecenia,
- opis zmian, których należy dokonać w tablicy wartości
dopuszczalnych,
- opis zmian, których należy dokonać w tablicy numerów reguł
walidacji,
- lista struktur pilotowych, które należy usunąć z agendy po wykonaniu
czynności operatora (własnego numeru nie trzeba podawać, gdyż po
wykonaniu wszystkich czynności struktura pilotowa usuwana jest z
listy automatycznie),
- kolejne struktury pilotowe wstawiane do agendy (w klatce tej
znajdują się numery struktur pilotowych albo zestaw reguł
realizujących wyliczenie i wstawienie odpowiednich struktur
pilotowych do agendy).

81

Oto przykład struktury pilotowej:

itemNumber

14

description

"Zakończenie napełniania zbiornika 1.5."

status
precondition
i nit Time

PRE
"poziom wody w zbiorniku 1.5" > 0.55 m
1245

who

"operator"

instructions

"Zamknij zawór A17. "

confirm

NO

minTime

60

maxTime

300

postcondition

"położenie zaworu A17" « OFF

modifyAdmit

upper alarm PI4 « 6MPa

modifyRules

IF CT22 changed) THEN check rule 115

deleteltem

55

nextItern

IF C1A5 • ON)

THEN select item C35)
ELSE select item C42)

Wywołanie modułu prowadzenia operatora realizuje jednorazową obsługę wszystkich
struktur pilotowych znajdujących się w agendzie.
Obsługa struktury pilotowej zależy od wartości jej klatki "status". KJatka ta określa,
czy struktura pilotowa czeka na spełnienie warunku "precondition" (status=PRE), na
spełnienie "postcondition" (status=POST), czy na zatelefonowanie do osoby, która ma
wykonać czynność (status=TEL).
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Gdy struktura pilotowa czeka na spełnienie warunku wstępnego (status=PRE), to
wyko'Jje się wyrażenie logiczne zawarte w klatce "precondition". Jeśli wyrażenie to ma
wart JŚĆ fałszu logicznego, to strukturę pilotową pozostawia się w agendzie.
Jeśli warunek wstępny jest spełniony, na ekranie wyświetlany jest tekst zawarty w klatce
"instructions". W tekście tym zawarte jest polecenie wykonania kolejnej czynności. Po
wyświetleniu tekstu do klatki "initTime" wpisuje się aktualny czas zegarowy, a wartość
klatki "status" zmieniana jest na TEL lub POST (w zależności od wartości klatki "who").
Struktura pozostaje w agendzie.
Gdy klatka "status" struktury pilotowej wziętej do przetwarzania jest równa POST,
sprawdzany jest warunek końcowy wskazany przez klatkę "postcondition". Jeżeli warunek
ten jest spełniony, wykonuje się czynności kończące obsługę struktury pilotowej, tzn.
wyliczenie numerów następnych struktur pilotowych, modyfikację tablic i usunięcie
zbędnych struktur pilotowych z agendy.
Jeśli warunek końcowy obsługiwanej struktury pilotowej nie jest spełniony, to strukturę
pozostawia się w agendzie.
Jeśli od wyświetlenia komunikatu upłynął czas "maxTime", a warunek końcowy nadal
nie jest spełniony, wysyła się odpowiedni komunikat do modułu obsługi ekranu i tekst
wyświetlany operatorowi zaczyna migać, informując go o zbyt długim czasie
wykonywania polecenia.
Gdy "status" ma wartość TEL, sprawdza się, czy operator potwierdził telefoniczne
poinformowanie odpowiedniej osoby. Jeśli nie - status struktury pilotowej nie zmienia się,
jeśli tak - status struktury pilotowej zmienia się na POST. W obydwu przypadkach
struktura pilotowa pozostaje w agendzie.
6.7. Moduł komunikacji z użytkownikiem
Do zadań modułu komunikacji z użytkownikiem należą:
- wyświetlanie poleceń,
- wyświetlanie informacji o stanie procesu,
- informowanie o niepokojących wartościach sygnałów pomiarowych (przekroczenie
progów ostrzegania),
- informowanie o przekroczeniu progów alarmowych,
- wyświetlanie diagnozy,
- przyjmowanie od operatora potwierdzeń wykonania czynności (gdy nie można tego
potwierdzić sygnałami pomiarowymi),
- wprowadzanie decyzji operatora i niektórych informacji potrzebnych do postawienia
diagnozy.
Przykładowy ekran przedstawia rys.6.4.
Dla różnych
rodzajów wyświetlanej
informacji
wykorzystano
różne
kolory.
W
celu umożliwienia operatorowi
błyskawicznego
rozróżniania komunikatów wymagających potwierdzenia wykonania,
komunikatów nie wymagających potwierdzenia, informacji o stanie procesu ora;*,
informacji o awariach, ukazują się one w różnych kolorach.
Bardzo

ważną

cechą

systemów

doradczych
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dla

operatorów skomplikowanych

instalacji jest ergonomiczność modułu komunikacji z użytkownikiem [Bal][Mar][Sah]. Oto
kilka warunków, które powinien spełniać dobry system:
1) obsługa programu wymaga jak najmniej operacji operatora, większość czynności
robi się automatycznie, jednak operator ma
możliwość ingerowania w przebieg
programu,
2)
całe sterowanie powinno ograniczyć się do klawiszy kursora oraz najwyżej trzech
dodatkowych klawiszy, wówczas możliwe będzie korzystanie wyłącznie z myszy, co
zezwoli na nieabsorbowanie operatora obsługą klawiatury,
3) ekran powinien
być przejrzysty,
informacja powinna być posegregowana na
odpowiednie okna,
4) stale powinno wyświetlać się znaczenie wszystkich klawiszy, które w danym momencie
może nacisnąć operator,
5) operator powinien móc odejść na pewien czas od ekranu, nie tracąc informacji,
6) w przypadku odejścia operatora na niewielką odległość, w momencie
pilnego
komunikatu (np. wystąpienie awarii) odpowiednio zmodulowany, przyjemny dla
ucha sygnał dźwiękowy powinien przywoływać operatora,
7) kursor powinien stale być widoczny na ekranie,
8) informacja czytana przez operatora nie może nagle ginąć, gdyż operator mógł jej
jeszcze nie przeczytać do końca,
9) dobór kolorów powinien umożliwiać uruchamianie programu zarówno na komputerze z
monitorem monochromatycznym jak i kolorowym.
Moduł komunikacji z użytkownikiem systemu MAESTRO spełnia
warunki.

wszystkie powyższe

Ekran, ukazujący się operatorowi, podzielony jest na 3 części.
- Nagłówki,
- Ostatnie polecenia,
- Wybrany tekst.
Najniższy wiersz zawiera "help" - opis możliwych do naciśnięcia klawiszy.
Kolejne polecenia wydawane operatorowi przez system doradczy ukazują się w oknie
"Ostatnie polecenia", a ich tytuły w oknie "Nagłówki". Za pomocą klawiszy' kursora "w
górę" i "w dół" (w wersji z zainstalowaną myszą odpowiada temu pionowy ruch myszy)
operator wybiera w oknie "Nagłówki" to polecenie, które ma zamiar wykonać (kursor
wskazuje wybrany nagłówek). Po naciśnięciu klawisza Enter polecenie wybrane przez
operatora ukazuje się w oknie "Wybrany tekst". Jeśli w oknie "Nagłówki" jest tylko
jeden nagłówek, odpowiadający mu tekst pojawi się w oknie "Wybrany tekst" bez
konieczności naciskania klawisza Enter.
Jeśli poprawność wykonania polecenia nie może być sprawdzona za pomocą sygnałów
pomiarowych, w linii "help" pojawia się klatka: Fl - POTWIERDZENIE WYKONANIA.
Wówczas, w celu potwierdzenia wykonania polecenia, operator powinien nacisnąć klawisz
Fl (w wersji z myszą-wydzielony klawisz na myszy). Po naciśnięciu Fl nagłówek tego
polecenia ginie z okna "Nagłówki".
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Jeśli w trakcie rozruchu nastąpi konieczność zatrzymania pracy (np. z powodu
niesprawności instalacji), naciskając klawisz End (lub odpowiedni klawisz na myszy), operator
zgłasza systemowi doradczemu tę konieczność.

O s t a t n i e

N a g ł ó w k i

Napełnienie zbiornika 8.1
Uruchomienie pompy 8.5.
Sprawdzenie napięć.
Otwarcie zaworu A62.

p o l e c e n i a

Spx_a.wdz.e n.i ę. nap i eć...
Zleć, aby dyżurny elektryk sprawd z i ł napięcia z a s i l a n i a pomp.
Qtwarc_i_e zaworu, A6.2...
Potwierdź, czy s t a r s z y mechanik
otworzył zawór A62.

W y b r a n y

t e k s t

Włącz pompę 8 . 5 w c e l u
podwyższenia poziomu
wody w rurociągu R3.

f J, Enter - Wybór

Fl - Potwierdzenie

wykonania

End-Koniec

Rys. 6.4. Ekran operatora
Gdy operator nie ma zamiaru wykonać czynności wyświetlonej w oknie "wybrany
tekst", klawiszami kursora (lub myszą) może wybrać inny tekst z zestawu wyświetlonego w
oknie "Nagłówki", a następnie klawiszem Enter spowodować wyświetlenie nowego
komunikatu w oknie "Wybrany tekst".
Gdy jakieś polecenie jest zbyt długo wykonywane, nagłówek tego polecenia zaczyna
migać sygnalizując opóźnienie w wykonywaniu czynności.
Jeśli poprawność wykonania polecenia może być sprawdzona za pomocą sygnałów
pomiarowych, w linii "helpu" nie ma klatki: Fl - POTWIERDZENIE WYKONANIA. Jeśli
pomimo tego operator naciśnie Fl, traktowane jest to jako naciśnięcie Enter, to znaczy:
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- jeśli kursor ustawiony jest na nagłówku komunikatu, który znajduje się w oknie
"Wybrany tekst" - nic się nie dzieje,
- jeśli kursor jest na innym nagłówku - tekst dotyczący tego nagłówka wyświetla się
w oknie "Wybrany tekst", zamazując poprzednią zawartość tego okna.
1)
2)
3)
4)

Gdy przychodzi komunikat o awarii, wówczas:
w dolnej części okna "Ostatnie polecenia" pojawia się okno "Uwaga! Awaria!"
generuje się dyskretny, krótki sygnał dźwiękowy,
kursor ustawia się na nagłówku tej awarii,
zawartość okna "Wybrany tekst" nie zmienia się, dopóki operator nie naciśnie klawisza
Fl lub Enter.

Gdy operator wyświetli komunikat o tej awarii, ramka "Uwaga!Awaria!" ginie, chyba
w międzyczasie przyszedł następny komunikat o awarii, który nie został wyświetlony.

że

Jeśli komunikat o awarii nie został jeszcze wyświetlony, a już przyszedł następny
komunikat o awarii, to kursor pozostaje na pierwszej nie wyświetlonej awarii. Jeśli brakuje
miejsca w oknie, to następuje przesunięcie tekstu na ekranie w górę aż do momentu, gdy
kursor znajdzie się na najwyższej pozycji.
W oknie "Nagłówki" oprócz kursora (oznaczonego jako zmiana tła) znajduje
się
również
znacznik oznaczający
nagłówek
tekstu wyświetlanego aktualnie w oknie
"Wybrany tekst".
Komunikaty o awarii również mogą wymagać potwierdzenia. Znaczenie klawiszy Fl i Enter
jest takie samo, jak dla komunikatów dotyczących prowadzenia operatora.
Po naciśnięciu Enter w oknie "Wybrany tekst" pojawia się tekst, na którego nagłówku stoi
w danym momencie kursor. Po naciśnięciu Fl, jeśli kursor stał na nagłówku, który powinien
zniknąć, to kursor przesuwa się na następny nagłówek. Jeśli nie ma następnego - to na
poprzedni.
Po naciśnięciu klawisza Fl nie wymagane jest naciśnięcie Enter w celu wyświetlenia
komunikatu. Komunikat odpowiadający nagłówkowi, na któiym stoi w rym momencie kursor,
samoczynnie zostaje wyświetlony w oknie "Wybrany tekst" (niezależnie od tego, czy obecne
położenie kursora wynika z przesunięcia przez operatora, czy z samoczynnego ustawienia się
na następnej lub poprzedniej pozycji).

7. IMPLEMENTACJA KOMPUTEROWA SYSTEMU MAESTRO
7.1. Rozwiązanie sprzętowe
Biorąc pod uwagę wymagania stawiane
systemowi
doradczemu, oraz ograniczenia
finansowe, postanowiono zastosować komputer typu IBM PC/AT w następującej konfiguracji:
- procesor INTEL 80386,
- koprocesor INTEL 80387,
- zegar o częstotliwości 33 MHz,
- podstawowa pamięć operacyjna 640 KB,
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- rozszerzenie pamięci RAM do 4 MB,
- twardy dysk o pojemności 80 MB,
- karta VGA,
- klawiatura,
- sterownik dysków elastycznych 1.2 MB,
- sterownik dysków elastycznych 1.44 MB,
- drukarka (120 znaków w linii),
- mysz.
W docelowym systemie przewiduje się odłączenie klawiatury i wprowadzenie wszystkich
decyzji operatora za pomocą myszy. Klawiatura będzie jedynie wykorzystana na etapie
uruchamiania i testowania systemu.
Sygnały pomiarowe docierają z procesu za pośrednictwem systemu CAMAC do komputera
CRPD, który połączony jest siecią DLINK z komputerem doradczym. Na komputerze
doradczym zainstalowany jest system MAESTRO (rys. 7.1).
W komputerze CRPiD zdefiniowano RAMdysk o pojemności 128 KB. W obszarze tym są
gromadzone na plikach sygnały pomiarowe, do których ma bezpośredni dostęp system
doradczy. Dla zapewnienia transmisji zdefiniowano komputer CRPiD jako server sieciowy,
natomiast komputer doradczy - jako satelitę.

Komputer CRPiD
Server w sieci DLJ NK

Komputer doradczy
Satelita w sieci DLINK

CAMAC

TT
PROCES

Rys. 7.1. Podłączenie komputera doradczego do procesu
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7.2. Język implementacji
Początkowo przeanalizowano możliwość użycia do budowy rozpatrywanego systemu
doradczego gotowego systemu szkieletowego [Bun][Hay 1]. Zastosowanie już istniejącego
produktu pozwoliłoby zaoszczędzić czas potrzebny na budowę narzędzia. Po zbadaniu
możliwości okazało się jednak, że dostępne systemy szkieletowe nie nadają się do
implementacji systemu MAESTRO ze względu na:
- nieuwzględnianie zależności czasowych oraz zmian danych w czasie,
- brak możliwości zawieszania i uaktywniania reguł (źródeł wiedzy) oraz sprawdzania
warunków co jakiś (określony) czas,
- brak możliwości przerwań,
- małą elastyczność systemów szkieletowych, trudności z zaprogramowaniem przy ich
pomocy odpowiedniego modułu komunikacji z użytkownikiem,
- działanie zbyt wolne do zastosowania w czasie rzeczywistym,
- słabe możliwości scalenia systemu z innym oprogramowaniem,
- brak możliwości reprezentacji wszystkich potrzebnych rodzajów wiedzy.
Jedynymi systemami szkieletowymi, posiadającymi mechanizmy uwzględniające czas
rzeczywisty, są G2 firmy Gensym i MUSE firmy Cambridge Consultants Ltd, jednak ich cena
nie rokuje nadziei na dostęp do tych narzędzi. Poza tym brak możliwości dynamicznej
modyfikacji bazy wiedzy czyni te systemy szkieletowe mniej przydatne od specjalistycznych
systemów napisanych od zera w języku programowania [Cha}.
Z języków sztucznej inteligencji rozważano Prolog [Bra][Clo][Ste][Zie3][Zie4], Smalltalk
[Sma] oraz Lisp [Pic][Win2][Zie5]. Prolog oraz Smalltalk charakteryzują się jednak zbyt małą
elastycznością i efektywnością. Wobec konieczności realizacji systemu doradczego
pracującego w czasie rzeczywistym na komputerze typu IBM PC/AT efektywność Lispu
(nawet wersji Golden Common Lisp) również nie jest wystarczająca.
Do implementacji systemu doradczego wybrano C [ShiJ, gdyż z dostępnych języków
algorytmicznych (Fortran, Pascal [Lar] [Saw], C) język ten charakteryzuje się największą
efektywnością. Inną zaletą C jest bezpośredni dostęp do odczytywanych danych oraz wiele
mechanizmów służących do programowania systemów czasu rzeczywistego. Analizując
dostępne wersje języka C wybrano Microsoft C ze względu na dużą efektywność i bogate
biblioteki.
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8. EKSPERYMENT OBLICZENIOWY I WERYFIKACJA SYSTEMU
W rozdziale tym zawarto wyniki przykładowej sesji z zasymulowanym systemem reaktorowej
instalacji badawczej. Przedstawiono również porównanie poszczególnych parametrów systemu
MAESTRO z odpowiednimi parametrami innych systemów doradczych.
8.1. Eksperyment symulacyjny
Schemat instalacji wykorzystanej w czasie eksperymentu symulacyjnego przedstawia rys.8.1.
Sygnały pomiarowe generowane są przez program na komputerze symulacyjnym. Komputer
ten jest połączony siecią DLINK z komputerem doradczym. Na komputerze doradczym
zainstalowany jest system MAESTRO.
Symulowane sygnały pomiarowe zapisywane są na RAMdysku o pojemności 128 KB. W
obszarze tym są gromadzone na pliku RAM.DAT sygnały pomiarowe, do których ma
bezpośredni dostęp system doradczy.

Komputer z symulatorem
instalacji badawczej
s i e ć DLINK

r

Komputer z s y s t e m e m MAESTRO

Rys.8.1. Podłączenie komputerów w czasie eksperymentu symulacyjnego
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Oto przebieg eksperymentu. Po uruchomieniu systemu doradczego na ekranie operatora pojawiło
się pierwsze polecenie do wykonania:

O s t a t n i e

N a g ł ó w k i
Przegląd

p o l e c e n i a

instalacji.
Dokonaj
przeglądu i n s t a l a c j i
w p o m i e s z c z e n i a c h hermentycznych i
budynku pomocniczym.

W y b r a n y

t e k s t

Dokonaj
przeglądu i n s t a l a c j i
w pomieszczeniach hermentycz—
nych i
budynku pomocniczym.

Enter - Wybór

Fi - potw. wykonania

ESC - koniec rozruchu

Osoba pełniąca rolę operatora, klawiszem Fl potwierdza wykonanie pierwszej czynności.
W przypadku, kiedy czynności operatorskie mają być wykonywane sekwencyjnie, na ekranie
pojawia się tylko jedna czynność do wykonania. Jeśli wykonanie tej czynności nie może być
potwierdzone automatycznie, operator musi potwierdzić jej wykonanie przyciśnięciem
klawisza Fl. Klawisze, które może nacisnąć operator, przedstawione są w najniższej linii
ekranu. Dla czytelności w dalszej części tego rozdziału linia ta będzie pomijana.
Ponieważ z symulatora przez pewien okres czasu były wysyłane sygnały charakterystyczne
dla poprawnej działalności SBMEJ, system MAESTRO wydawał więc polecenia związane z
normalnymi czynnościami związanymi z przygotowaniem instalacji do eksperymentu, na
przykład:
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N a g ł ó w

k

O s t a t n i e

i

Uruchomienie pompy.
Włącz pompę 1 1 . 2 i obniż ciśn i e n i e w zbiorniku 3 . 3 . 1 do
poziomu 30 kPa.

Uruchomienie pompy.

Wy b r a n y

p o 1 e c e n i ą

t e k

s t

Uruchomienie pompy 11 . 2 .
Włącz pompę 1 1 . 2 i obniż dsn i e n i e w z b i o r n i k u 3.3.1 do
poziomu 30 kPa.

W niektórych przypadkach operator otrzymywał na ekranie komunikaty dotyczące dwóch
wykluczających się czynności. Dalszy przebieg sesji zależał więc od decyzji operatora, np.:

N a g ł ó w k i
Akceptacja c z y s t o ś c i wody.
Konieczność o c z y s z c z a n i a .

O s t a t n i e

p o l e c e n i a

Akceptacja czystości wody.
Potwierdź, że woda w zbiorniku
3.3.1.
nie wymaga dalszego
oczyszczania.
Konieczność oczyszczania.
Potwierdź konieczność o c z y s z czania wody w zbiorniku 3 . 3 . 1 .

W y b r a n y

t e k s t

Akceptacja czystości wody.
Potwierdź, że woda w zbiorniku
3.3.1.
nie wymaga dalszego
oczyszczania.
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W takim przypadku wybranie jednej z czynności powodowało zniknięcie z ekranu
komunikatu odpowiadającego drugiej czynności.
Niektóre czynności nie są wykonywane osobiście przez operatora, lecz zlecane są innym
osobom z zespołu obsługującego instalację, np.:

N a g ł ó w k i
Ustawienie

reduktorów.

W y b r a n y

O s t a t n i e

p o l e c e n i a

Ustawienie reduktorów.
Zleć,
aby starszy mechanik
ustawił reduktory 12A49, 12A51
oraz 12A61 według otrzymanych
zaleceń.

t e k s t

Ustawienie reduktorów.
Zleć,
aby s t a r s z y mechanik
ustawił reduktory 12A49, 12A5I
oraz 12A61 według otrzymanych
zaleceń.

Po wykonaniu około 300 czynności system przeszedł z fazy przygotowania instalacji do
eksperymentu do fazy eksperymentu. Jest to najciekawszy moment do testowania diagnostyki
realizowanej przez system doradczy, gdyż na tym etapie uaktywnione są prawie wszystkie
reguły diagnostyczne i walidacyjne.
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N a g ł ó w k i

p o l e c e n i a

Eksp.ę.r.y.me
Obserwuj przebieg eksperymentu.

Eksperyment.

W y b r a n y

0 s t a t n i e

t e k s t

Eksperyment.
Obserwuj przebieg eksperymentu.

Po kilku sekundach zasymulowano spadek wskazania czujnika ciśnienia 1P101 o ok. 4%.
Ponieważ wartość sygnału 1P101 spadła, natomiast wartość 1PIA1 pozostała bez zmian,
została wywołana odpowiednia reguła walidacyjna powodując wyświetlenie komunikatu o
niezgodności wskaźników ciśnienia:
N a g ł ó w

k i

Uszkodzony wskaźnik: c i ś n i e n i a .
Eksperyment.

O s t a t n i e

y.sz_.kojdzpny_. w_skaź,ni..k_ c.iśnjLe.]iLa_^
Wskazania czujników c i ś n i e n i a
1PIA1 i
1P101 są niezgodne.
Sprawdź
obydwa
i
wymień
uszkodzony.
Obserwuj

W y b r a n y

p o l e c e n i a

przebieg

eksperymentu.

t e k s t

Uszkodzony. wskaźnlJ<. c_i^.Q.ien i a__._
Wskazania czujników c i ś n i e n i a
1PIA1 i
1P101 są n i e z g o d n e .
i
wymień
Sprawdź
obydwa
uszkodzony.
*** A W A R I A * * A W A R I
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A***

Następnie zasymulowano interwencję operatora, która spowodowała powrót
miernika ciśnienia 1P101 do normy. Komunikat zniknął z ekranu operatora:

N a g ł 6 w k i

Obserwuj

p o l e c e n i a

Eksperyme n t .
Obserwuj p r z e b i e g eksperymentu.

Eksperyment.

W y b r a n y

0 s t a t n i e

wskazania

t e k s t

przebieg eksperymentu.

Po pewnym czasie zasymulowano obniżenie ciśnienia 1P120. Wartość ciśnienia 1P120
przekroczyła dolny próg ostrzegania powodując wyświetlenie komunikatu:

N a g ł ó w k i
N i s k i e c i ś n i e n i e w 1.3.
Eksperyment.

O s t a t n i e

Niskie c i ś n i n i e n i e w 1.3.
C i ś n i e n i e 1P1EO w układzie 1.3
j e s t zbyt, n i s k i e ,
ĘLksper y_me nt.-..
Obserwuj przebieg

W y b r a n y

p o l e c e n i a

eksperymentu.

t e k s t

Nisjęie. ciś.n„ie.ni_ę_ w. l_._3+_
C i ś n i e n i e 1P120 w układzie 1.3
j e s t zbyt n i s k i e .

•** A W A R I A * * A W A R I A
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***

Po minucie wartość ciśnienia samoczynnie wróciła do normy, komunikat zniknął z ekranu:

N a g ł ó w k i

Eksperyment.
Obserwuj p r z e b i e g

p o l e c e n i a

Eksperyment.
Obserwuj przebieg eksperymentu.

Eksperyment.

W y b r a n y

O s t a t n i e

t e k s t

eksperymentu

Po dwóch minutach ciśnienie w układzie 1.3 ponownie spadło poniżej progu ostrzegania:
N a g ł ó w k i
Niskie ciśnienie w 1.3.
Eksperyment.

O s t a t n i e

p o l e c e n i a

Niskie ciśninienie w 1.3.
Ciśnienie 1P120 w układzie 1.3
j e s t zbyt niskie.
Eksperyment Obserwuj p r z e b i e g e k s p e r y m e n t u .

W y b r a n y

t e k s t

bLijsJiL©. Q.t^n.ien„ie. w. l..._3U.
C i ś n i e n i e 1P120 w u k ł a d z i e 1 . 3
j e s t zbyt n i s k i e .

*** A W A R I A * *
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A W A R I A ***

Po kilkudziesięciu sekundach poniżej progu ostrzegania spadła również wartość przepływu
1L20. Wnioskowanie przeprowadzone przez system doprowadziło do diagnozy stwierdzającej,
że przyczyną zaistniałej sytuacji jest nieszczelność układu 1 i 3 w rurociągach podwójnych:
N a g ł ó w k i
Niskie c i ś n i e n i e w 1.3.
N i e s z c z e l n o ś ć w ruroc.podw.
N i s k i przepływ 1L20.

Eksperyment.

O s t a t n i e

p o l e c e n i a

Niskie c i ś n i n i e n i e w 1.3.
C i ś n i e n i e 1P120 w układzie 1.3
j e s t zbyt n i s k i e .

Nieszczelność w r u r o c . podw.
Nastąpiła nieszczelność układu
1 i 3 w rurociągach podwójnych.
NisM. BrzejRi/w. .1L2.0,,

W y b r a n y

t e k s t

Przepływ 1L20 przekroczył
próg ostrzegania.

dolny

Eksperyment.
Obserwuj p r z e b i e g eksperymentu.
Nieszczelność w ruroc . podw.
Nastąpiła nieszczelność układu
1 i 3 w rurociągach podwójnych.
*** A W A R I A * *

A W A R I A ***

Po zasymulowanym usunięciu przecieku wartość parametrów powróciła do normy i
komunikaty diagnostyczne zniknęły z ekranu:
N a g ł ó w k i
Eksperyment.

W y b r a n y

O s t a t n i e
Ek.spjer_Y_ment..,

p o l e c e n i a

Obserwuj przebieg eksperymentu.

t e k s t

Eksperyment.

Obserwuj p r z e b i e g eksperymentu
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8.2. Ocena systemu na tle innych rozwiązań
Oto miary jakości systemu ekspertowego, które według Hayes-Rotha [Hay4] są najczęściej
stosowane do oceny systemów z bazą wiedzy oraz ocena rozwiązań zastosowanych w systemie
MAESTRO według podanych kryteriów.
1. Jakość porad (jak mają się porady systemu do porad człowieka o określonych
kwalifikacjach?).
Jakość porad jest zbliżona do porad dobrego fachowca, wyższa niż jakość decyzji
przeciętnego operatora. Jakość porad jest jednak nieco niższa, niż jakość porad eksperta
z danej dziedziny, który może wywnioskować diagnozę na podstawie praw fizyki i
budowy instalacji nawet w przypadku, gdy tego typu awaria nigdy przedtem nie
zaistniała. Pod względem jakości porad, reprezentacja w systemie MAESTRO jest równie
dobra, jak w systemach regułowych, jednak gorsza niż w systemach ramowych z
zaimplementowaną wiedzą głęboką.
2. Prawidłowość wnioskowania (czy nie tylko wynik, lecz i przebieg wnioskowania są
poprawne?).
Przebieg wnioskowania naśladuje rozumowanie człowieka, wnioskowanie jest więc
poprawne, o ile wiedza wprowadzona przez eksperta jest poprawna.
3. Wiarygodność (system ma prawo jedynie wydać prawidłową diagnozę lub komunikat, że
problem znajduje się poza dziedziną poprawnej pracy systemu).
Wiarygodność systemu jest nieznacznie niższa od poziomu dobrego specjalisty. Jest ona
porównywalna z wiarygodnością systemów opartych na innych reprezentacjach, np.
regułowych i ramowych.
4. Skuteczność, sprawność dojścia do wyniku.
Sprawność wnioskowania jest bardzo wysoka gdyż dzięki zastosowanym
mechanizmom nie wykonuje się niepotrzebnych obliczeń. Sprawność ta jest wyższa niż w
systemach regułowych i ramowych.
5. Koszt poszczególnych faz tworzenia systemu.
Ze względu na zastosowanie nowych rozwiązań wymagających zaprojektowania,
zaimplementowania oraz przetestowania czas potrzebny na uruchomienie systemu ( a
więc i koszt) był większy niż w przypadku zastosowania większości znanych rozwiązań
(większy niż dla systemów regułowych i porównywalny z czasem tworzenia systemów
ramowych). Koszty zostały jednak zminimalizowane dzięki zastosowaniu taniego sprzętu
(IBM PC AT) oraz
oprogramowania
(kompilator Microsoft C oraz biblioteka
Vermont Views). Uniknięto zakupu drogich systemów szkieletowych czasu rzeczywistego.
6. Łatwość utrzymania (jakich umiejętności wymaga konserwacja systemu i bazy wiedzy?).
Wprowadzanie zmian w bazie wiedzy jest dość łatwe, aczkolwiek wymaga znajomości
podstaw
języka C. Czynności te mogą być w przyszłości uproszczone dzięki
zastosowaniu wyrafinowanego edytora wiedzy. Konserwacja i korygowanie programów
realizujących wnioskowanie wymaga dokładnej znajomości języka C.
7. Łatwość używania (jakie umiejętności wymagane są od użytkownika, na ile przyjazny jest
moduł komunikacji z użytkownikiem?).
Obsługa programu przez użytkownika jest bardzo łatwa i sprowadza się do opanowania
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trzech komend odpowiadających
odpowiednim klawiszom Spełniona jest zasada
pięciu minut [Mar] wymagająca, aby czas potrzebny na nauczenie użytkownika korzystania
z systemu nie przekraczał pięciu minut.
8.

Efektywność.
Jako kryterium efektywności przyjęto czas od wystąpienia
objawów wykrywalnych
czujnikami do momentu wyświetlenia komunikatu o awarii.
Efektywność osiągnięcia rozwiązania jest bardzo wysoka ze względu na to, że w
momencie awarii wynik otrzymuje się na podstawie wartości
wyliczonych
poprzednio, w trakcie poprawnej pracy instalacji. Przeprowadzono obliczenia czasu
wnioskowania dla systemu MAESTRO oraz systemu regułowego z zapisaną wiedzą
dotyczącą tych samych awarii. Oto wyniki pomiarów czasu wnioskowania dla awarii
pęknięcia rurociągu w układzie pierwszym z wyciekiem chłodziwa do rurociągów
podwójnych:

system reg.

czas wnioskowania

Us]

0.97

MAESTRO
0.12

czas wnioskowania

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.0
0.3
0.2
0.1
0.0
system
regułowy

MAESTRO

Ponieważ wnioskowanie w systemie o reprezentacji ramowej jest znacznie wolniejsze
niż w systemie o reprezentacji regułowej, jest więc ono tym bardziej wolniejsze od
wnioskowania w systemie MAESTRO.
Press [Pre] przeprowadził badania mające na celu porównanie efektywności
systemu w zależności od zastosowanego sprzętu. Użyty do testowania system zawierał 62
reguły zapisane przy pomocy systemu szkieletowego PC Plus. Wyniki tych badań
porównano z analogicznymi pomiarami przeprowadzonymi dla systemu MAESTRO.
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W tym celu ograniczono liczbę reguł diagnostycznych do 62 oraz przeprowadzono
obliczenia odpowiednich czasów na komputerze IBM AT 20 MHz z pamięcią 640
KB. Pomiary Pressa przeprowadzone zostały na następujących komputerach:
IBM PC AT,
pamięć RAM 1 MB,
częstotliwość 6 MHz,
IBM PC AT,
pamięć RAM 1 MB,
częstotliwość 10 MHz,
IBM PC XT,
pamięć RAM 640 KB, częstotliwość 4.77 MHz,
Compaq 386,
pamięć RAM 1 MB,
TI Explorer,
pamięć RAM 8 MB.
W porównaniu uwzględniono następujące parametry systemów: czas ładowania
programu, czas ładowania bazy wiedzy (w przypadku Pressa jest to baza reguł,
w przypadku systemu MAESTRO - baza struktur pilotowych), czas wnioskowania
(czas od wystąpienia objawów do wyświetlenia komunikatu), czas modyfikacji bazy
wiedzy (czas potrzebny na dodanie jednej reguły i modyfikację drugiej), czas zapisu
skompilowanej postaci bazy wiedzy na dysk. Poniższa tabela przedstawia wyniki
porównania (wszystkie czasy podane są w sekundach):

MAESTRO PC Plus PC Plus PC Plus PC Plus PC Plus

1

2

3

4

5

c z a s ładowania
programu

0.9

26.1

21.7

49.4

10.8

22.2

c z a s ładowania
bazy wiedzy

1.38

9.0

7.7

17.4

3.8

26.4

c z a s wnioskowania

0.11

83.0

69.7

99.4

23.7

49.4

c z a s modyfikacji
bazy wiedzy

500

51.9

48.2

92.0

28.2

32.5

4

64.5

51.0

161.2

25.9

43.1

230

134.88

111.7

264.8

58.5

230.7

czas zapisu
symbolicznej
p o s t a c i BW
czas zapisu
skompilowanej
p o s t a c i BW

Porównanie należy traktować jako przybliżone ze względu na różnice w postaci
reguł stosowanych w systemie MAESTRO i w systemie szkieletowym PS Plus. Różnice
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w czasach są jednak wyraźne: czas ładowania programu i bazy wiedzy, czas zapisu
symbolicznej postaci BW oraz czas wnioskowania są znacznie krótsze dla systemu
MAESTRO, natomiast czasy modyfikacji oraz kompilacji BW są krótsze dla systemu
opartego na PC Plus.
Wyniki porównania wyraźnie wykazują wyższą efektywność systemu MAESTRO w
porównaniu z systemem opartym na wnioskowaniu regułowym. Szybkość działania jest
podstawową zaletą systemu MAESTRO Czas potrzebny na postawienie diagnozy
dotyczącej jednej awarii jest wyraźnie niższy od jednej sekundy. Liczba awarii, które
jednocześnie mogą zostać wykryte nie jest ograniczona.
9. Elegancja projektu bazy wiedzy. Modularność. Architektura.
"Elegancja" jest pojęciem bardzo subiektywnym. Jednak ze
względu na swoją
modularność (rozdzielenie poszczególnych funkcji pomiędzy moduły oraz prostą
współpracę pomiędzy modułami) architektura systemu wydaje się być elegancka.
10. Wspomaganie tworzenia prototypu. Wspomaganie graficzne.
Wspomaganie bazodanowe. W systemie MAESTRO nie zastosowano wspomagania
budowy prototypu, wspomagania graficznego, ani wspomagania
bazodanowego,
jednak zastosowanie tych mechanizmów jest niezależne od reprezentacji wiedzy i nie
ma przeszkód, aby mechanizmy te zostały dorobione do istniejącego systemu.
Podsumowując powyższe kryteria, skuteczność, efektywność i łatwość używania w
systemie MAESTRO są lepsze niż dla dotychczas stosowanych reprezentacji, pozostałe
czynniki - dorównujące lub nieznacznie gorsze niż w konkurencyjnych systemach.
Hayes-Roth [Hay4] proponuje również czternaście miar jakości systemu z bazą
wiedzy. Oto proponowane przez niego kryteria wraz z oceną systemu MAESTRO na tle
wymienionych czynników.
1. Koszt i efekt dodawania wiedzy:
- Ile wysiłku kosztuje wstawienie dodatkowej jednostki wiedzy do bazy (może być
wyrażone w jednostkach czasu lub liczbie wprowadzonych znaków lub linii
tekstu).Wprowadzenie jednego obiektu do bazy zajmuje około 300 sekund dla reguły
walidacyjnej, 400 dla reguły diagnostycznej oraz 460 dla struktury pilotowej. Jeżeli
wprowadzamy jednocześnie kilka
obiektów tego samego typu, czas potrzebny na
wprowadzenie każdego następnego obiektu jest nieco mniejszy Na przykład, wprowadzenie
pierwszej reguły diagnostycznej zabiera około 400 sekund, wprowadzenie drugiej, trzeciej
i każdej następnej zabiera po 250 sekund. Poniżej przedstawiona jest tabelka określająca
czas potrzebny na wprowadzenie poszczególnych jednostkowych obiektów oraz przeciętna
liczba dodawanych lub zmienianych linii:

100

czas dodania
następnego
obiektu

czas dodania
pierwszego
obiektu

liczba linii

struktura
pilotowa

460

320

30

reguła
diagnostyczna

400

850

17

reguła
walidacyjna

300

160

9

Liczba zmienianych lub wprowadzanych linii dla każdego następnego obiektu jest przeciętnie o
1 mniejsza od liczby linii dla pierwszego obiektu. Oto wykresy przedstawiające czasy potrzebne na
wprowadzenie wiedzy w zależności od liczby wprowadzanych obiektów:

t Is]

średni czas potrzebny na
wprowadzenie obiektów
do bazy wiedzy

1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

2

i

3

liczba wprowadzanych obiektów

i

4

struktury pilotowe w
reguły diagnostyczne
reguły walidacyjne w
reguły w komercyjnym
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systemie MAESTRO
w systemie MAESTRO
systemie MAESTRO
systemie szkieletowym

- Czy wprowadzenie nowej wiedzy nie zaburza prawidłowego wnioskowania
dotyczącego pozostałej wiedzy?
Poprawne wprowadzenie wiedzy nie zaburza wnioskowania dotyczącego innych fragmentów
wiedzy.
- Jak zmienia się średni czas wnioskowania po wprowadzeniu nowej wiedzy?
Zwiększenie czasu wnioskowania spowodowane dodaniem jednostkowej wiedzy jest
praktycznie niezauważalne (poniżej 0.01 sekundy).
2. Czy nieistotne czynniki (np. kolejność wprowadzania danych) mają wpływ na odpowiedzi
systemu doradczego?
Takie czynniki jak kolejność wprowadzania danych, czas systemowy, data, zajętość pamięci
itp. nie mają wpływu na przebieg wnioskowania. Dla takich samych sytuacji wejściowych
otrzymujemy takie same diagnozy.
3. Czy system może wyjaśnić w jaki sposób osiągnięto wynik i jaka wiedza została
wykorzystana?
W obecnej wersji systemu nie ma mechanizmów wyjaśniania
4. Czy za każdym razem jest wykorzystywana poprawna wiedza?
Wykorzystywana jest ta wiedza, której w danym momencie użyłby człowiek. Naśladuje się
sposób rozumowania człowieka.
5. Czy za każdym razem, gdy istnieje konieczność wyboru system wybiera poprawną
alternatywę?
Wybór alternatywy wynika z wiedzy zapisanej w strukturach pilotowych oraz w regułach
diagnostycznych i walidacyjnych. Jest więc to kontrolowane przez eksperta i inżyniera
wiedzy.
6. Koszty implementacji wiedzy.
Koszt implementacji wiedzy jest porównywalny z innymi reprezentacjami. Wyższy niż
w przypadku systemów regułowych, niższy niż dla systemów ramowych.
7. Wydajność - wielkość bazy wiedzy, którą system może pomieścić.
Porównując wielkości bazy wiedzy, którą może pomieścić system, wykorzystano pomiary
przeprowadzone przez Pressa [Pre] dotyczące wydajności systemów szkieletowych Ml i PC
Plus:

Ml
Największa baza wiedz/
mogąca się pomieścić w
systemie na komputerze
z pamięcią 640 JcB

PC+

365
reguł

305
reguł

MAESTRO

456 struktur
pilotowych
oraz 250 reguł

Wielkość bazy wiedzy jest wystarczająca na bieżące potrzeby SBMEJ. Jak widać z
porównania, jest ona większa niż w przypadku komercyjnych systemów szkieletowych. W
obecnej wersji w systemie jest 350 struktur pilotowych, 70 reguł diagnostycznych i 26 reguł
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walidacyjnych. Pojemność bazy wiedzy jest jednak mniejsza niż w wielkich systemach z
bazą wiedzy jak np. MYCIN [Bar2], dotyczących dziedzin ze znacznie większym obszarem
wnioskowania.
8. Czy można wykorzystać metawiedzę, za pomocą której można zmniejszyć ząjętość
pamięci kosztem czasu i odwrotnie?
Nie ma takiej potrzeby, gdyż ze względu na specyfikę zadania czas jest parametrem
kluczowym. Zwiększenie czasu wnioskowania w celu zmniejszenia zajętości pamięci nie
wchodzi więc w rachubę. Jeśli w przyszłości zaistnieje potrzeba zwiększenia pamięci,
należy rozszerzyć pamięć operacyjną komputera.
9.Trudności kasowania jednostkowego obiektu z bazy.
Usuwanie obiektów jest w przybliżeniu dwukrotnie szybsze, niż ich wprowadzanie. Czas
potrzebny na usunięcie każdego następnego obiektu jest prawie trzykrotnie krótszy od
czasu usuwania pierwszego obiektu danego typu. Poniższa tabelka przedstawia przeciętny
czas potrzebny na usunięcie poszczególnych obiektów z bazy oraz przybliżoną liczbę
usuwanych linii.

usuwany
obiekt

czas usunięcia
pierwszego
obiektu

czas usunięcia
następnego
obiektu

liczba linii

struktura
pilotowa

200

60

30

reguła
diagnostyczna

210

80

17

reguła
walidacyjna

210

70

9

Nie ma jednak potrzeby usuwania linii, ponieważ dowolną regułę można odłączyć na stałe.
Poniższa tabelka przedstawia czas potrzebny na odłączenie jednostkowego obiektu oraz
liczbę znaków, które w tym celu należy zmienić:
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usuwany
obiekt

czas odłączenia
pierwszego
obiektu

czas odłączenia
następnego
obiektu

liczba
znaków

struktura
pilotowa

60

20

1-3

reguła
diagnostyczna

60

20

1-3

reguła
walidacyjna

60

20

1-3

Przechowywanie w bazie wiedzy odłączonych reguł nie ma wpływu na czas wnioskowania.
Ma to wpływ na zajętość pamięci, tak więc w przypadku braku pamięci na dodatkowe obiekty
należy usunąć wszystkie niepotrzebne reguły i struktury pilotowe.
Przy jednoczesnym usuwaniu kilku obiektów z bazy średni czas usunięcia jednego obiektu
maleje, ponieważ usunięcie pierwszego obiektu zabiera około 40 sekund więcej niż usunięcie
kolejnego obiektu.
Poniższy wykres przedstawia zależność średniego czasu potrzebnego na usunięcie lub
odłączenie obiektów w zależności od ich liczby.
t Is]

średni czas usunięcia
obiektów z bazy wiedzy

500 •
400 •
m

300 •
200
100
i

3

liczba obiektów

System MAESTRO:
usunięcie struktur pilotowych
usunięcie reguł diagnostycznych
usunięcie reguł walidacyjnych
odłączenie struktury pilotowych, reguł diagnostycznych,
lub reguł walidacyjnych
Komercyjny system szkieletowy:
usunięcie reguł
*
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10. Wpływ wielkości i zawartości bazy wiedzy na efektywność systemu.
Wielkość bazy wiedzy ma stosunkowo mały wpływ na czas wnioskowania. Wiąże się to z
faktem, że wykonywane są tylko te reguły, które mają związek z sygnałami, które
przekroczyły progi ostrzegania. W przypadku prostych systemów regułowych liczba reguł
w systemie ma większy wpływ na czas wnioskowania, gdyż każdorazowo należy
przeanalizować przesłanki wszystkich reguł. Tak więc wraz ze wzrostem objętości bazy
wiedzy stosunek efektywności systemu MAESTRO do systemów z innymi reprezentacjami
wiedzy będzie się polepszał.
Liczba struktur pilotowych w systemie nie ma wpływu na czas wnioskowania, lecz ma
znaczny wpływ na czas ładowania bazy wiedzy. Czas ten jest jednak na tyle krótki
(pojedyncze sekundy), że nie ma to istotnego znaczenia.
Zależność czasu wnioskowania (tzn. czasu od wystąpienia zauważalnych odchyleń
parametrów do wyświetlania diagnozy) od objętości bazy reguł przedstawiona została na
następującym wykresie:

2.1
2.0
1, 9
1, 8
1, 7
1, 6
1, 5
1, 4
1, 3
1, 2
1. 1
1. 0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

t Isl
czas
wnioskowania

system
regułowy
system
MAESTRO

50

100

150

200

105

250

liczba reguł w systemie

Dwukrotne zwiększenie bazy reguł powoduje: zwiększenie czasu ładowania programu o
6%, czasu wnioskowania o 10%, czasu modyfikacji bazy wiedzy o 4%, czasu zapisu
symbolicznej postaci BW o 6%, czasu zapisu skomplikowanej postaci BW o 5%.
Dwukrotne zwiększenie bazy struktur pilotowych powoduje zwiększenie czasu jej
ładowania o 80%. W porównaniu z innymi systemami są to parametry tej samej klasy lub
lepsze.
Zwiększenie bazy wiedzy ma więc bardzo nieznaczny wpływ na wydłużenie czasu
wnioskowania. Większy wpływ ma liczba sygnałów, które jednocześnie przekroczą progi
ostrzegania, co się wiąże również z liczbą awarii, które wystąpią jednocześnie. Zależność tę
ilustruje następujący wykres:

t [sl

czas wnioskowania

2.0
1, 9
1, 8
1, 7
1, 6
1, 5
1. 4
1. 3
1, 2
1, i
1. 0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

system
reguł owy
system
MAESTRO

i

2

liczba jednoczesnych
awarii

i

3
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11. Stosunek kodu BW do naturalnej reprezentacji wiedzy.
W poniższej tabelce przedstawiono porównanie liczby linii potrzebnych do zapisania
jednostkowej wiedzy w systemie MAESTRO oraz w języku naturalnym.
reprez. w B
W

naturalna reprezent.

24-35

7-25

reguła diagnostyczna

7-20

4-20

reguła

7-15

4-10

struktura pilotowa

walidacyjna

Zależności te ilustruje poniższy histogram (słupki z lewej strony dotyczą reprezentacji w
bazie wiedzy, słupki z prawej strony dotyczą reprezentacji w języku naturalnym):

liczba linii potrzebnych do zapisu jednego obiektu

40

struktura
pilotowa

35
reguła
diagnostyczna

30
25

reguła
walidacyjna

20
15
10
5
bw nat

bw nat

bw nat

Zapis w języku naturalnym zajmuje około dwukrotnie mniej miejsca niż reprezentacja
w bazie wiedzy. W porównaniu z innymi reprezentacjami wiedzy jest to wynik przeciętny.
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12. Trudność zmiany istniejącej wiedzy do innego celu.
System MAESTRO można użyć do szkolenia operatorów bez konieczności zmiany bazy
wiedzy. W tym celu trzeba połączyć za pomocą sieci komputer doradczy z drugim
komputerem, na którym należy uruchomić program symulujący sygnały z procesu. Sposób
podłączenia komputerów opisany został w punkcie 8.1 Można również do celów
szkoleniowych przygotować wersję programu nie wymagającą sygnałów z zewnątrz. W tym
celu należy zmienić moduł wprowadzania danych tak, aby pobierał dane z odpowiednich
tablic, a nie z dysku. Zmiany w tych tablicach dokonywane są poprzez polecenia w
klatkach "modifications". Np. polecenie aNew[lP120] = 4545 oznacza wstawienie nowej
wartości do tablicy sygnałów analogowych, co przez moduł detekcji przekroczeń
odbierane jest jako zmiana sygnału 1P120. Szkoleniowa wersja programu symulująca
pęknięcie rurociągu w układzie pierwszym z wyciekiem do rurociągów podwójnych
została uruchomiona i przetestowana.
13. Jakie zapytania do bazy wiedzy są dostępne w celu ułatwienia znalezienia wiedzy
adekwatnej do danego problemu.
Wiedza pobierana jest automatycznie. Mechanizm kontrolujący zmianę sygnałów
bardzo skutecznie pomaga w znalezieniu adekwatnej wiedzy, nie ma więc potrzeby
dodatkowych zapytań.
14. Jakie mechanizmy zapewniają spójność i bezpieczeństwo bazy wiedzy?
W obecnej wersji nie ma takich mechanizmów. Należy je uwzględnić przy budowie
edytora wiedzy.
W świetle powyższych kryteriów, za wyjątkiem braku mechanizmów wyjaśniania i edycji
wiedzy, system MAESTRO jest co najmniej tak dobry jak systemy z inną reprezentacją wiedzy.
Należy podkreślić natomiast, że wyniki analizy przeprowadzonej na podstawie danych z 197
firm używających systemów z bazami wiedzy [Stv] wykazały, że najsłabszymi punktami
większości systemów są:
1) czas wykonania wnioskowania,
2) ograniczenie bazy wiedzy.
Przeprowadzony eksperyment obliczeniowy dowodzi, że pod tym względem system
MAESTRO ma przewagę nad konkurencyjnymi systemami z inną reprezentacją wiedzy. Jego
szybkość wnioskowania jest lepsza, a pojemność bazy wiedzy jest równie duża
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9. PODSUMOWANIE
Głównym osiągnięciem pracy jest zaprojektowanie nowej reprezentacji i organizacji wiedzy
umożliwiającej znacznie większą szybkość wnioskowania niż przy użyciu dotychczas
stosowanych rozwiązań (za pomocą reguł, ram, itp.) oraz umożliwiającej dynamiczną
modyfikację bazy wiedzy w trakcie działania systemu. Rozwiązanie takie może być
zastosowane we wszelkich systemach doradczych dla operatorów instalacji pracujących w
czasie rzeczywistym, gdzie szybkość wnioskowania odgrywa dużą rolę, np. dla operatorów
reaktorów, procesów chemicznych, produkcji przemysłowej itp.
Systemy oparte na tej organizacji mogą jednocześnie wykonywać zadanie diagnostyki oraz
prowadzenia operatora.
Trzon architektury systemu przedstawia rys. 9.1.

Przekazywani e
sterowania między
modułami

Detekcja
przekroczeń

wiedzy

Prowadzenie
operatora

1

Wybór
procedury
di agnostycznej
wyświetlanie
komunikatów
o awariach

wyświetlanie
poleceń do
wykonania
Obsługa ekranu

Rys. 9.1. Fragment architektury systemu MAESTRO możliwy do zaadaptowania w innych
systemach czasy rzeczywistego
Tworzenie bazy wiedzy diagnostycznej zostało usprawnione dzięki wykorzystaniu metody
opartej na teorii zbiorów przybliżonych. Dla reprezentacji wiedzy o prowadzeniu operatora
zaprojektowano nową reprezentację wiedzy nazwaną strukturami pilotowymi. Odpowiednie
powiązanie poszczególnych części bazy wiedzy w systemie zapewnia możliwość dynamicznej
modyfikacji wiedzy diagnostycznej.
Wysoka efektywność została uzyskana głównie dzięki dostosowaniu reprezentacji wiedzy i
mechanizmów wnioskowania do specyfiki zadania sterowania procesem w czasie
rzeczywistym. Opracowano metodę umożliwiającą zrealizowanie części wnioskowania
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podczas poprawnej pracy instalacji (gdy czynnik czasowy nie odgrywa znaczącej roli) i
zagwarantowano bardzo szybką diagnostykę systemu w sytuacji awaryjnej.
Niecelowe wydaje się wykorzystanie tej reprezentacji do innych zadań niż wspomaganie
sterowania procesem.
Jak zostało wspomniane w poprzednim rozdziale, efektywność (szybkość wnioskowania)
jest obok pojemności bazy wiedzy kluczowym parametrem systemów ekspertowych.
Szczególnie w systemach doradczych czasu rzeczywistego szybkość działania jest głównym
parametrem charakteryzującym jakość systemu [Barl]. Znaczenie tego parametru ulega
jeszcze pogłębieniu ze względu na specyfikę instalacji jądrowych, gdzie zbyt późne
postawienie diagnozy może mieć poważne konsekwencje. Metody opisane w niniejszej pracy
koncentrują się właśnie na skróceniu czasu wnioskowania.
Wadą wymienionej reprezentacji wiedzy w stosunku do systemów zawierających wiedzę
głęboką o procesie jest płytkość wnioskowania, uniemożliwiająca np. wykrycie awarii nowych,
nie przewidzianych przez ekspertów.
Oparcie systemu doradczego na technikach systemów z bazami wiedzy zapewniło
czytelność, łatwą modyfikowalność i elastyczność systemu.
Następnym krokiem w kierunku udoskonalenia systemu MAESTRO może być
skonstruowanie edytora wiedzy, którego zadaniem byłoby ułatwienie tworzenia,
modyfikowania oraz przeglądania całej bazy wiedzy występujących w systemie. Na podstawie
postaci zewnętrznej reprezentacji wiedzy edytor powinien generować struktury i funkcje w
języku C.
Kolejnym krokiem może być utworzenie na podstawie programów wchodzących w skład
systemu MAESTRO uniwersalnego systemu szkieletowego przeznaczonego dla operatorów
dowolnych instalacji pracujących w czasie rzeczywistym. Warto rozważyć również możliwość
wnioskowania przybliżonego oraz uczenia się przez system [Mchl] [Mch2}, a także
dostosowanie modułu komunikacji z użytkownikiem do standardu Common User Access
{SAA].
Na danym etapie przedstawiony system stanowi zakończoną całość i można go już
zastosować do prowadzenia operatora SBMEJ.
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