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Rosnąca złożoność oraz nie-
ustanie zwiększające się wy-
magania odnośnie niezawod-
ności współczesnych syste-
mów przemysłowych i proce-
sów technologicznych skutkują 
koniecznością opracowywania 
nowych układów diagnostycz-

nych. Wczesne wykrycie uszkodzenia może zapobiec bądź 
znacznie ograniczyć straty wywołane awarią. Zdecydowana 
większość współczesnych metod diagnostycznych bazuje na 
modelach opisujących zachowanie diagnozowanych syste-
mów oraz procesów. W tej sytuacji, jakość modeli determi-
nuje efektywność współczesnych układów detekcji uszko-
dzeń. Od kilku dekad intensywnie poszukuje się efektyw-
nych metod modelowania systemów i procesów, a opisywa-
na książka włącza się w główny nurt tych poszukiwań. 

 Tematyka wydawnictwa jest poświęcona jest sztucz-
nym sieciom neuronowym, które dzięki umiejętności ucze-
nia się, adaptacji, zdolność uogólniania, a także możliwość 
aproksymacji zależności nieliniowych, są szeroko stosowane 
w zadaniach identyfikacji systemów nieliniowych. Niestety, 
sztuczne sieci neuronowe posiadają również pewne wady, 
ograniczające ich efektywność w układach diagnostycznych. 
Pośród nich należy wymienić: niewystarczającą jakość mo-
deli neuronowych, brak opisu modelu neuronowego w prze-
strzeni stanów oraz istnienie nielicznych metod zapewnia-
jących stabilność modeli neuronowych uzyskanych w pro-
cesie identyfikacji systemów dynamicznych. Pośród innych 
wad należy wymienić brak metod matematycznego opisu 
niepewności modelu neuronowego, a czynnik ten ma decy-
dujący wpływ na efektywność układów diagnostycznych.

W książce przedstawiona jest problematyka adapta-
cji sztucznych sieci neuronowych do potrzeb odpornych 
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układów detekcji i lokalizacji uszkodzeń. Zaprezentowane 
zostały różne typy architektur modeli neuronowych, któ-
re mogą być zastosowane w procesie identyfikacji nieli-
niowych systemów dynamicznych. Przedstawione zostały 
również liczne algorytmy estymacji parametrów i niepew-
ności modeli neuronowych. Szczególnie dużo uwagi poświę-
cono metodom doboru architektur modeli neuronowych. 
Zaprezentowano autorską metodę syntezy modelu neuro-
nowego opisanego w przestrzeni stanu z wykorzystaniem 
metody grupowej obróbki danych. Podejście to umożliwia 
syntezę stabilnego modelu neuronowego o wysokiej jako-
ści wraz z matematycznym opisem jego niepewności. 

Wiedza na temat niepewności modeli neuronowych jest 
niezbędna w celu zaprojektowania odpornych na niepewność 
i zakłócenia układów detekcji uszkodzeń.  Z tego też powodu 
tematyce niepewności poświęcono wiele uwagi w przedsta-
wianym wydawnictwie. Przedstawiono nowatorskie metody 
opisu niepewności modeli neuronowych z zastosowaniem: 
algorytmów zewnętrznych elipsoid ograniczających, estyma-
cji przy ograniczonych wartościach zakłóceń, estymacji ba-
zujących na zonotopach oraz bezśladowego filtru Kalmana. 
Matematyczny opis niepewności modeli neuronowych umoż-
liwił zaprojektowanie odpornych układów detekcji uszkodzeń 
bazujących na adaptacyjnych progach decyzyjnych dla sygna-
łów wyjściowych diagnozowanego systemu.

Ponadto, w książce przedstawione zostały rezultaty badań 
nad opracowaniem nowych metod lokalizacji uszkodzeń. 
Współczesne systemy często składają się z licznych urządzeń 
wykonawczych i czujników pomiarowych. Celem procesu 
diagnostycznego jest wykrycie uszkodzenia, ale również 
wskazanie, który z elementów systemu uległ awarii. W tym 
celu opracowana zostały nowe metody umożliwiająca es-
tymację sygnałów wejściowych modelu neuronowego z za-
stosowaniem filtru o nieznanym wejściu oraz odpornego fil-
tru o nieznanym wejściu. Obydwa podejścia pozwalają na 
przeprowadzenie estymacji sygnałów wejściowych modelu 
neuronowego pracującego w stanie nominalnym oraz na wy-
znaczenie wejściowych adaptacyjnych progów decyzyjnych. 
Progi te równocześnie umożliwiają odporną detekcję i loka-
lizację uszkodzenia w każdym z poszczególnych urządzeń 
wykonawczych.  

Jako wprowadzenie w treść publikacji posłużyć 
może fragment zakończenia ksiązki. „Próbując znaleźć 
odpowiedź na pytanie kim jest współczesna kobieta 
dojrzała przyjęto za punkt wyjścia założenie, że dla 
kobiet 50+ – określanych jako kobiety dojrzałe, faza 
życia między średnią a późną dorosłością to początek 
ważnych zmian, które ukształtują ich życie na dalsze 
lata. Zmiany biologiczne organizmu związane z procesem 
starzenia się i przekwitania determinują stan zdrowia 
fizycznego i psychicznego kobiet. Nowe role społeczne 
lokują je w innej przestrzeni, zaś dotychczasowe role 
powoli ulegają wygaśnięciu.” 



59

U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I  N r  8  ( 2 1 0 )  l i s t o p a d  2 0 1 3

Warto podkreślić, iż działanie wszystkich zaprezentowa-
nych w książce metod diagnostycznych zostało zilustrowane 
licznymi przykładami akademickimi jak również pokaza-
no zastosowania w codziennej praktyce inżyniera zajmują-
cego się systemami przemysłowymi i procesami technolo-
gicznych.
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Elity arystokratyczne na wzór 
zachodnioeuropejski w peł-
ni wykształciły się na Śląsku 
dopiero w XVII w. Proces przy-
spieszyły zdecydowane dzia-
łania cesarskie, dla których 
grupa ta stała się podstawą 

rządów w prowincji. Wówczas to specjalną pozycję w spo-
łeczności szlacheckiej zaczęły określać tytuły baronów, hra-
biów i książąt. O ile książęta tworzyli dzieje Śląska od stule-
ci, baronowie stali się ich częścią w XV w., o tyle hrabiowie 
pojawili się tutaj właśnie dopiero w połowie XVII w.
Niniejsza praca jest próbą wartościowania roli szlachty tytu-
larnej w życiu Śląska. Zwraca uwagę nie tylko na dystans wo-
bec szlachty zwykłej i rycerskiej, ale i różnice w jej strukturze 
wewnętrznej. Szczególnym studiom poddano konkretny aspekt 
wpływu tytułu na życie i miejsce arystokraty we własnej gru-
pie. W odniesieniu do realnych możliwości, na przykład w ży-
ciu publicznym, jego nadanie mogło zmienić diametralnie ży-
cie szlachcica. Jest to próba syntezy, która stara się zamknąć 
w swym opisie całość grupy, z uwzględnieniem indywidualno-
ści jej rozwoju w poszczególnych ziemiach prowincji. 

„Jest to pierwsza w historiografii próba kompleksowe-
go ujęcia najbardziej wpływowej grupy śląskiego społe-
czeństwa, stanowi nowatorskie osiągnięcie pod względem 
metodologicznym i nawiązuje do współczesnych nurtów hi-
storiograficznych. Praca stanowi ważny głos badacza młode-
go pokolenia reprezentującego najnowsze osiągnięcia pol-
skich historyków zajmujących się szlachtą Śląska i Europy 
Środkowej”.
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