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ADDYTYWNY MODEL PROCESU ZMIAN CI-
ŚNIEŃ W SIECI GAZOCIĄGOWEJ W UKŁA-

DZIE DETEKCJI NIESZCZELNOŚCI1 

Streszczenie  – W artykule przedstawiono próbę oszacowania modelu 
procesu zmian ciśnień w sieci gazociągowej za pomocą addytywnego 
modelu regresji oraz technik eksploracji danych. Do wyznaczenia parame-
trów modeli addytywnych zastosowano algorytm dopasowania wsteczne-
go i nieparametryczne techniki wygładzające. Celem badań jest wykorzy-
stanie otrzymanych modeli do konstrukcji układu detekcji nieszczelności 
sieci gazociągowej. Badania przeprowadzono dla wybranych fragmentów 
rzeczywistej sieci przesyłowej gazu. 

Słowa kluczowe:  model addytywny, sieci przesyłowe gazu, przewidywa-
nie ciśnienia, detekcja nieszczelności, eksploracja danych.  

 

1 Wstęp 

Systemy detekcji nieszczelności rurociągów odgrywają kluczową rolę 
w zadaniu zminimalizowania występowania wycieków oraz ograniczenia 
ich skutków. Badania nad metodami wykrywania nieszczelności są pro-
wadzone na świecie od ponad 20 lat, jednak nie opracowano do tej pory 
całkowicie skutecznego systemu działającego dla każdej konfiguracji 
rurociągu. Ze względu na wysokie koszty budowy rurociągów gazu, któ-
re są prowadzone przeważnie w ziemi, okres eksploatacji rurociągów 
powinien być długi (do ok. 50 lat) i to przy minimalnym ryzyku wystąpie-
nia awarii. Trudne warunki eksploatacji stawiają coraz większe wymaga-
nia dotyczące długotrwałości i wysokiego stopnia bezawaryjności sys-
temów sterowania. Uszkodzenia rurociągów mogą być spowodowane 
m.in. korozją lub erozją ścianek wewnętrznych i zewnętrznych, pęknię-
ciami spawów, wgnieceniami ścianek, wadami materiałowymi, degrada-
cją materiału wskutek zmian ciśnienia, a także działaniem ludzi. Ze 
względu na łatwopalność i szkodliwość ekologiczną gazu, awarie powo-
                                                           
1 Praca została częściowo zrealizowana w ramach projektu rozwojowego KBN 
nr O R00 0013 06 oraz grantu promotorskiego KBN nr N N514 238337. 
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dujące rozszczelnienie instalacji i uchodzenie gazu stwarzają silne za-
grożenie wystąpienia wybuchu i skażenia środowiska. Zagrożenia te 
wyeliminować można poprzez bieżącą detekcję [7,8], czyli wykrywanie 
nieprawidłowych stanów procesu oraz uszkodzeń urządzeń technolo-
gicznych, wykonawczych i pomiarowych, pozwalającą przewidzieć 
ewentualną konieczność wyłączenia tłoczenia lub odcięcia nieszczelne-
go odcinka rurociągu.  

Metody detekcji nieszczelności można podzielić na dwie ogólne kate-
gorie [1,9]: bezpośrednie (zewnętrzne), kiedy dokonuje się detekcji od 
zewnątrz rury poprzez zastosowanie wyspecjalizowanych urządzeń lub 
obserwacji wizualnej oraz pośrednie (wewnętrzne), kiedy detekcja jest 
oparta na pomiarach i analizie parametrów procesu przepływu (ciśnie-
nia, strumienia, temperatury). Metody pośrednie dzielą się na metody 
oparte na detekcji fal akustycznych spowodowanych uchodzeniem, me-
tody oparte na bilansowaniu medium wpływającego do i wypływającego 
z rurociągu oraz metody analityczne, oparte na modelu matematycznym 
i danych pomiarowych z obiektu otrzymanych z systemu telemetrii.  

Praca niniejsza podejmuje zagadnienie analitycznego modelowania 
procesu zmian ciśnień w sieci gazociągowej za pomocą addytywnego 
modelu regresji dla potrzeb detekcji uszkodzeń gazociągów. Ponieważ 
na obecnym etapie badań nie były dostępne dane opisujące warunki 
pracy podczas rzeczywistych uchodzeń gazu z sieci oraz żadne uszko-
dzenia nie zostały do tej pory zasymulowane, stąd skuteczność skon-
struowanych modeli została zweryfikowana na podstawie danych testo-
wych pochodzących ze stanu normalnej eksploatacji gazociągu. W przy-
szłości kontynuacją tych badań będzie wykorzystanie uzyskanych mode-
li dla potrzeb detekcji nieszczelności instalacji gazociągowych. Przed-
stawione badania zostały częściowo przeprowadzone w ramach projektu 
rozwojowego pt. "Badania nad systemami detekcji i lokalizacji nieszczel-
ności rurociągów" we współpracy z Instytutem Metrologii i Inżynierii 
Biomedycznej Politechniki Warszawskiej i firmą Biatel S.A. 

2 Układ detekcji nieszczelno ści 

Metoda detekcji uszkodzeń oparta na addytywnym modelu regresji 
jest nowym podejściem w diagnostyce procesów przemysłowych i zosta-
ła przedstawiona w pracach, opublikowanych w pozycjach [11-16] spisu 
literatury. Istotę metody omówiono poniżej, w odniesieniu do sieci gazo-
ciągowej. 

W instalacjach przemysłowych jakimi są sieci gazociągowe dostępne 
są wartości archiwizowanych zmiennych procesowych. To stwarza moż-
liwość budowy modeli procesów na podstawie danych pomiarowych z 
obiektu oraz wiedzy eksperckiej o strukturze modelu. Dane te mogą być 
niekompletne, sprzeczne, niedokładne czy obarczone niepewnością. W 
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związku w tym powstało zapotrzebowanie na nowe metody i narzędzia 
informatyczne, które mogą wspomóc człowieka w odkrywaniu wiedzy z 
danych. Jest to obszarem zainteresowania nowej dziedziny nazywanej 
eksploracją danych  (ang. data mining) [5,10]. Metody odkrywania wie-
dzy z danych polegają na analizie statystycznej wyników pomiarów pa-
rametrów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania rurociągu (ciśnie-
nia, przepływy, temperatury) tak aby szybko i trafnie rozpoznać zmiany 
stanu procesu w trakcie jego eksploatacji i nie wymagają istotnej wiedzy 
na temat rurociągu ani zjawisk w nim zachodzących. Należy podkreślić 
dużą rolę użytkownika w tym procesie. Użytkownik systemu odkrywania 
wiedzy powinien posiadać dobre zrozumienie dziedziny zastosowania, 
tak aby wybrać właściwy podzbiór danych, określić, jakie są zadania 
analizy, jaka powinna być reprezentacja poszukiwanej wiedzy, których 
algorytmów należy użyć. Dlatego system odkrywania wiedzy powinien 
być oprogramowaniem interaktywnym, a nie narzędziem w pełni auto-
matycznym. 

Dla potrzeb eksploracyjnej analizy danych z sieci gazociągowej w 
pracy wykorzystano model addytywny (ang. additive models) [2,6,11], 
który jest następującej postaci: 
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gdzie Y  jest sygnałem wyjściowym procesu, pXXX ,...,, 21  są sygnałami 

wejściowymi procesu dla p>1, błąd ε  jest niezależny od ( pXXX ,...,, 21 ), 

E )(ε =0, 2)( σε =Var  oraz jϕ  są jednowymiarowymi funkcjami zmien-

nej jX  niekoniecznie liniowymi, szacowanymi na podstawie danych za 

pomocą nieparametrycznych technik estymacji [6,11,16]. Podkreślmy, 
że nie zakładamy, że sygnały jX  są niezależne. W celu estymacji mo-

delu addytywnego, funkcje jϕ  są znajdowane za pomocą nieparame-

trycznych funkcji wygładzających i iteracyjnego algorytmu dopasowania 
wstecznego (ang. backfitting algorithm) [6,15].  

Model addytywny jest matematycznym modelem procesu, który wią-
żąc wielkości fizyczne w procesie oraz czas może posłużyć do opisu 
zachowania się procesu i może naśladować jego działanie. Stąd w 
oparciu o addytywny model możemy obliczyć rozkład ciśnień w sieci na 
podstawie znanych, zmierzonych w rzeczywistej sieci wartości dostęp-
nych zmiennych pomiarowych. Mając więc dwa sygnały wyjściowe mo-
żemy porównywać czy wartości ciśnienia zmierzone w rzeczywistej sieci 
y, znacznie odbiegają od wartości ciśnienia, estymowanych z modelu 
addytywnego my . Dla większości prawidłowych stanów pracy sieci ga-
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zociągowej, przy założeniu prawdziwości modelu, różnice (tzw. residua 

myyr −= ) powinny być bliskie bądź równe zero, zaś tam gdzie mamy 

do czynienia z odchyleniami od stanu prawidłowej pracy, charakteryzu-
jących wyciek, różnice pomiędzy danymi sygnałami powinny w widoczny 
sposób zmieniać swoją wartość. Stąd w celu bieżącej analizy residuów 
uruchamiana jest następująca procedura detekcji [3,8]: 
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Symptom uszkodzenia zostaje wykryty, jeśli sygnał diagnostyczny 
)( irs  przyjmuje wartość 1, to znaczy kiedy wartość 1K  lub 2K  została 

przekroczona przez i-te residuum ir . Jest to zatem typowy sposób za-

stosowania metody analitycznej redundancji do problemu detekcji 
uszkodzeń w instalacjach przemysłowych. Wartości progowe 1K  i 2K  
są wyliczane z wykorzystaniem danych charakteryzujących przebieg 
wartości residuum w stanie normalnej eksploatacji w następujący spo-
sób: 
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gdzie }{ˆ irσ  jest nieobciążonym estymatorem odchylenia standardowe-

go próby residuów ir , uwzględnianym ze względu na niepewność zwią-

zaną z niedokładnością modelu procesu [14,16]. 

3 Weryfikacja modelu 

Weryfikacja modelu stanowi procedurę mającą na celu sprawdzenie 
jakości oszacowanego modelu, co sprowadza się do określenia z jakim 
błędem model naśladuje zachowanie się rzeczywistego procesu. Dla 
danych pomiarowych n

tttptt yxxx 121 }),,...,,{( = , rejestrowanych w trakcie 

eksploatacji instalacji gazociągowej zdefiniujmy model addytywny w po-
staci   
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gdzie α−= tt yy ˆˆ , ε  jest błędem oszacowania tŷ  poprzez model addy-

tywny oraz jϕ̂  są jednowymiarowymi funkcjami rzeczywistymi. W bada-

niach wykorzystano następujące wskaźniki jakości modelowania:  
 

� średni kwadrat błędów (ang. mean square error) 
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� średni moduł błędów (ang. mean-absolute deviation error) 
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� średni bezwzględny błąd procentowy wyrażony w zakresie po-
miarowym wartości wyjścia (ang. mean-absolute percentage error) 
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� wariancja błędów (ang. variance error) 

 

 2

1

)ˆ(
1

VAR ∑
=

−=
n

t
tt yy

n
,   (8) 

 
gdzie ty  oznacza wartość zmiennej wyjściowej procesu w chwili t, tŷ  

oznacza estymowaną wartość zmiennej wyjściowej procesu w chwili t, 

maxy  i miny  oznaczają odpowiednio największą i najmniejszą wartość 

zmiennej wyjściowej procesu, tŷ  oznacza średnią wartość estymowanej 

zmiennej wyjściowej procesu w chwili t oraz n jest licznością próby. 

4 Addytywny model zmian ci śnień w sieci gazoci ągowej 

Badania przeprowadzono dla fragmentu rzeczywistej sieci przesyło-
wej gazu znajdującej się na dużym obszarze Polski, przy użyciu pro-
gramu R-project [4]. Wytypowany fragment sieci składa się z rurociągu 
głównego wraz z odnogami, które są zakończone osiemnastoma sta-
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cjami redukcyjno-pomiarowymi. W pracy podjęto próbę oszacowania 
modelu procesu zmian ciśnień w sieci gazociągowej dla 3 punktów od-
bioru gazu, odpowiednio w trzech miejscowościach: Leszczydół, Ostro-
łęka, Wysokie Mazowieckie. Fragmenty schematów wybranych części 
instalacji przedstawiono na rys. 1-3. 

 

 
 

Rys. 1. Fragment schematu instalacji w okolicy miejscowości Leszczydół 

 
 

Rys. 2. Fragment schematu instalacji w okolicy miejscowości Ostrołęka 

 
 

Rys. 3. Fragment schematu instalacji w okolicy miejscowości Wysokie Ma-
zowieckie 

Dane pobrane z czujników pomiarowych, podczas pracy systemu te-
lemetrii, zostały zarejestrowane i przekazane dalej do bazy danych pro-
cesu, a następnie udostępnione w postaci plików na dysku, zawierają-
cych sygnały rejestrowane co dwie minuty. Wykorzystywane do mode-
lowania zmienne pomiarowe zostały opisane w tab. 1. 
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Tabela. 1. Zmienne pomiarowe gazu użyte w modelowaniu 

 

Ciśnienie Przepływ Stacja poboru gazu 
Pwe_Drog Qn_Drog Drogoszewo 
Pwe_Ryb Qn_Ryb Rybno 
Pwe_Lesz Qn_Lesz Leszczydół 
Pwe_Bran Qn_Bran Brańszczyk 
Pwe_Rzek Qn_Rzek Rzekuń 
Pwe_Ostr Qn_Ostr Ostrołęka 
Pwe_Otok Qn_Otok Otok 
Pwe_Bar Qn_Bar Baranowo 
Pwe_Gib Qn_Gib Gibałka 
Pwe_WysMaz Qn_WysMaz Wysokie Mazowieckie 
Pwe_Zam Qn_Zam Zambrów 
Pwe_Lom Qn_Lom Łomża 

 

Aby dostępna baza danych była przydatna do celów eksploracji da-
nych, dokonano jej wstępnej obróbki. Eksploracyjna analiza danych wy-
kazała istnienie danych nieodpowiednich dla celów modelowania - ze 
względu na ich zły status. Rekordy z takimi danymi pominięto podczas 
analizy. Operacja ta nie doprowadziła do analizy obciążonego zbioru 
danych ani utraty informacji o zachowaniu się procesu.  

W przypadku analizy danych pomiarowych pojawia się problem 
uwzględniania szumów pomiarowych, które mogą prowadzić do błęd-
nych interpretacji zjawisk zachodzących w badanym procesie. Aby wy-
eliminować takie sygnały, zastosowano filtr FIR (ang. finite impulse re-
sponse) (9) i (11) lub alternatywnie, w przypadku występowania impul-
sowych wartości ciśnienia w bazie danych, filtr ARMA (ang. autore-
gressive moving average filter) (10). Po wnikliwej analizie wywniosko-
wano, że do prawidłowego zamodelowania dynamiki sieci wystarczy 
zastosować filtry rzędu drugiego. Zwiększenie rzędu filtru nie skutkowało 
znaczną poprawą wyników modelowania w stosunku do wzrostu złożo-
ności modelu.  

Dla tak przygotowanych danych obliczany jest rozkład ciśnień w sieci 
na podstawie znanych, zmierzonych w rzeczywistej sieci wartości stru-
mienia Qn w chwilach poprzednich oraz wartości ciśnienia Pwe w chwi-
lach poprzednich. Niektóre zmienne pomiarowe przyjmowały wartości 
zerowe dla ciśnienia i/lub przepływu (np. przepływ dla Rybna jest zero-
wy). W takim przypadku nie wykorzystywano zmiennej do modelowania.  

Biorąc pod uwagę strukturę sieci gazociągowej, zaproponowano na-
stępujące modele zmian ciśnień w sieci dla Leszczydołu (9), Ostrołęki 
(10) i Wysokie Mazowieckie (11): 
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Qn_Bran),,Pwe_Bran,Pwe_RybQn_Drog,Pwe_Drog,(Pwe_Lesz ϕ=
 (9) 

 Qn_Otok),Pwe_Otok,Pwe_Rzek,Pwe_Ostr,(Pwe_Ostr ψ=
 (10) 

 Qn_Lom),Pwe_Lom,Qn_Zam,Pwe_Zam,(Pwe_WysMaz χ=
 (11) 

gdzie )(),(),( ⋅⋅⋅ χψϕ  są pewnymi wielowymiarowymi funkcjami rzeczywi-
stymi. Następnie dla modeli (9)-(11) zbudowano odpowiadające im mo-
dele addytywne (12)-(14), w następującej postaci: 
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gdzie nt ,...,3= , 8181101 ,...,,,...,,,..., χχψψϕϕ  jednowymiarowymi funk-

cjami poszczególnych sygnałów oraz tε  są niezależnymi zakłóceniami 

losowymi.  

Obliczone ciśnienia twe_LeszP̂ , twe_OstrP̂ , twe_WysMazP̂  są na 

bieżąco porównywane ze zmierzonymi w rzeczywistej sieci. Przedmio-
tem analizy są residua tr , będące przybliżeniem błędów tε̂ , które moż-
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na znormalizować do przedziału [-1.1] poprzez podzielenie jego wartości 
przez zakres zmienności sygnału: 
 

 ,
Pwe-Pwe

weP̂-Pwe
:

minmax

tt=tr    (15) 

 
gdzie maxPwe i minPwe są odpowiednio  maksymalną i minimalną warto-

ścią zmiennej Pwe . Takie przeskalowanie umożliwia lepszą interpre-

tację uzyskanych wartości residuów.  

5 Wyniki modelowania 

Zbiór danych pomiarowych został podzielony na zbiory uczące i zbio-
ry testowe w zależności od modelowanego punktu odbioru gazu. W celu 
uniknięcia obciążenia danych trudnym do wychwycenia trendem wybra-
no dane uczące pochodzące z różnych okresów. Kryterium doboru była 
jak największa zmienność sygnału wyjściowego, reprezentująca najbar-
dziej skrajne stany. Pozostałe dane wykorzystano do próby testowej. W 
celu estymacji modeli addytywnych (12)-(14), wykorzystano algorytm 
dopasowania wstecznego z naturalną kubiczną funkcją sklejaną z para-
metrem wygładzającym df=4, utożsamianym z liczbą stopni swobody 
[16].  

Na podstawie danych uczących, pochodzących ze stanu zdatności 
procesu, otrzymano estymowane wartości ciśnienia gazu (predykcja 
Pwe) wraz z rzeczywistymi wartościami ciśnienia danymi z procesu 
(Pwe) dla poszczególnych miejscowości, których wykresy przedstawiono 
na rys. 4 - 6.    

 

 
Rys. 4. Przebieg sygnałów pomierzonego i modelowanego dla próby uczącej 

dla Leszczydołu 
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Rys. 5. Przebieg sygnałów pomierzonego i modelowanego dla próby uczącej 

dla Ostrołęki 

 
Rys. 6. Przebieg sygnałów pomierzonego i modelowanego dla próby uczącej 

dla Wysokie Mazowieckie 

Przebiegi wyniku modelowania, niemalże idealnie nadążają za rze-
czywistym procesem. Do badania algorytmu detekcyjnego (2), bazują-
cego na otrzymanych modelach, wykorzystano próby testowe składają-
ce się z danych pomiarowych pochodzących tylko ze stanu zdatności, 
ze względu na aktualny brak danych w przypadku wystąpienia uszko-
dzeń. Kolejnym etapem prowadzonych badań będzie zastosowanie uzy-
skanych modeli dla potrzeb detekcji zasymulowanych nieszczelności 
instalacji gazociągowych.   

Na rys. 7-12 przedstawiono wykresy przebiegów sygnału pomierzo-
nego i modelowanego dla prób testowych. Na ich podstawie można wy-
raźnie zaobserwować brak istotnych odchyłek od stanu zdatności. Stąd 
zbudowane modele addytywne (12)-(14) dobrze oszacowują rozkład 
ciśnień w gazociągu.  

Zauważmy, że dla modelu zmian ciśnień w Ostrołęce pojawiają się 
znaczne skoki wartości ciśnienia, co powoduje, że residuum reaguje 
impulsowo na zaistniałe zmiany i sokowo odbiega od wartości zerowej 
oraz po chwili zanika. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że 
niektóre wartości danych testowych wykraczają poza zakres wartości 
danych uczących. 



 
Z. M. Łabęda-Grudziak 

 

 95

 
Rys. 7. Przebieg sygnałów pomierzonego i modelowanego dla 1 i 2 próby 

testowej dla Leszczydołu  

 
Rys. 8. Przebieg sygnałów pomierzonego i modelowanego dla 1 i 2 próby 

testowej dla Ostrołęki 

 
Rys. 9. Przebieg sygnałów pomierzonego i modelowanego dla 1 i 2 próby 

testowej dla Wysokie Mazowieckie 

 W celu sprawdzenia jakości oszacowanego modelu, dla próby uczą-
cej i prób testowych dla poszczególnych punktów odbioru gazu, obliczo-
no wartości miar dopasowania (5)-(8). Wyniki przedstawiono w tab. 2.  

Tabela. 2. Wskaźniki jakości dopasowania dla poszczególnych modeli addy-
tywnych 

 
 

Wykorzystując przebiegi wartości residuum w stanie normalnej eks-
ploatacji zostały wyznaczone wartości progowe (3): 0149.01 −=K  i 

0145.02 =K  dla modelu (12), 0333.01 −=K  i 0191.02 =K  dla modelu 
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(13) oraz 0036.01 −=K  i 0045.02 =K  dla modelu (14). Następnie do 
otrzymanych residuów z poszczególnych prób testowych, zastosowano 
test (2), w celu oceny wrażliwości modelu na poszczególne uszkodze-
nia. Tab. 2 zawiera procentowe wyniki liczby wartości residuów przekra-
czających pasy zdatności ),( 21 KK  w zależności od modelowanego wyj-
ścia. Podjęcie decyzji o wystąpieniu uszkodzenia można przeprowadzić 
za pomocą techniki progowania. W pracy zastosowano stały próg o war-
tości 0.05. Wartość progu została dobrana arbitralnie tak, aby uzyskać 
kompromis pomiędzy czułością detekcji, a liczbą fałszywych alarmów. 
Stąd jeśli wynik procentowy liczby wartości residuów przekraczających 
pasy zdatności ),( 21 KK  przekracza 5%, dany test wykrył uszkodzenie. 
W przeciwnym wypadku test nie wykrył uszkodzenia lub w przypadku 
próby zdatności procesu - próba nie zawiera uszkodzeń.  

Otrzymane wyniki są zadawalające, gdyż na podstawie średniej pro-
centowej liczby odchyłek od stanu normalnej eksploatacji, test nie wykrył 
istotnych nieprawidłowości w próbie zdatności. Stąd można sądzić, że 
uzyskane modele będą czułe na występowanie uszkodzeń, ale nie będą 
zbyt czułe dla danych pochodzących z procesu w stanie zdatności. 

6 Podsumowanie 

Możliwość generacji fałszywych symptomów w algorytmach detekcji 
zależy w dużym stopniu od poprawnego odzwierciedlenia dynamiki mo-
delowanego procesu i tym samym od wartości przyjętych ograniczeń za 
dopuszczalne odchyłki od stanu prawidłowej pracy. Nieodpowiednia 
eksploracyjna analiza danych może spowodować znaczną zmianę war-
tości progowych i tym samym zmianę wyników testów diagnostycznych. 
Przeprowadzone eksperymenty pokazują, że addytywny model regresji 
może być efektywnie użyty do modelowania rozkładu ciśnienia w sieci 
gazociągowej. Otrzymane wyniki badań są zadowalające, gdyż zapre-
zentowane metody pozwoliły na skonstruowanie modeli dobrze odzwier-
ciedlających dynamikę procesu, co pozwoli w dalszym etapie badań do 
ich wykorzystania w celach detekcji nieszczelności. 
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ADDITIVE MODEL OF PRESSURE DECOM-
POSITION IN GAS NETWORK  

FOR THE LEAK DETECTION SCHEME 

Summary – this paper presents methods based on additive regression 
models with knowledge discovery data to predict pressure values at de-
terminated nodes of gas network. The backfitting algorithm with nonpara-
metric smoothness techniques has been used for estimating the additive 
model. The plan aim is to use the received models to design the leak de-
tection scheme in gas pipeline systems. All research has been carried out 
based on the part of long range gas pipelines. 

Keywords:  additive model, gas pipelines, pressure prediction, leak detec-
tion, data mining. 

 

 


