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Analiza procesu oczyszczania œcieków
z wykorzystaniem modelu opartego na technice
sztucznych sieci neuronowych
Wprowadzenie
Wykorzystanie metod i technik sztucznej inteligencji
w praktyce przemys³owej ma g³ównie na celu modyfikacje
oraz zoptymalizowanie przeprowadzanych operacji technologicznych. Przemys³owe zastosowanie ró¿nego typu urz¹dzeñ
wi¹¿e siê z wystêpowaniem skomplikowanych zale¿noœci pomiêdzy wielkoœciami charakterystycznymi oraz warunkami
operacyjnymi a wielowymiarow¹ analiz¹ problemu. W ostatnich latach z³o¿one zachowanie siê biologicznych, chemicznych lub przemys³owych systemów jest wyznaczane z wykorzystaniem analizy dynamicznej lub komputerowego modelowania [1]. Modelowanie typu czarnej skrzynki lub korelacji
empirycznej mo¿e definiowaæ zachowanie siê systemu, lecz
tego typu podejœcie niesie pewne ograniczenia [2]. Wymagane
jest za³o¿enie analitycznej formy zale¿noœci aproksymuj¹cej
dane eksperymentalne [3]. Popularnym podejœciem do analizy zjawisk nieliniowych jest zastosowanie sztucznych sieci
neuronowych, czerpi¹cych inspiracjê z sieci neuronów znajduj¹cych siê w ludzkim mózgu [4].
Prezentowana praca jest prób¹ wykorzystania techniki
sztucznych sieci neuronowych w analizie procesu oczyszczania œcieków przemys³owych, bêd¹cych skutkiem ubocznym
produkcji energii elektrycznej przez tradycyjn¹ elektrowniê
wêglow¹ zlokalizowan¹ w pó³nocno-zachodnim regionie Polski. Znacz¹c¹ zalet¹ proponowanego modelowania, opartego
na technice sztucznych sieci neuronowych, jest znaczne zredukowanie czasu prowadzenia obliczeñ symulacyjnych w porównaniu z klasycznym opisem matematycznym oraz mo¿liwoœæ bie¿¹cej kontroli i maksymalizowania efektywnoœci prowadzonego procesu produkcji energii elektrycznej przy zminimalizowaniu zanieczyszczeñ odprowadzonych do œrodowiska
naturalnego.

SO42-; twardoœæ ogóln¹, wapniow¹ i magnezow¹. W niniejszej
pracy wykorzystano wieloletni¹ bazê danych doœwiadczalnych, obejmuj¹c¹ oko³o 5000 wartoœci dla poszczególnych parametrów.
Dyskusja wyników
Obszernoœæ eksperymentalnej bazy danych pozwala na zastosowanie techniki sztucznych sieci neuronowych do modelowania skomplikowanych zjawisk zachodz¹cych podczas biologicznego oczyszczania œcieków. Przez wiele lat powszechnie
stosowan¹ technik¹ do matematycznego opisu tego typu procesów by³o modelowanie liniowe. Takie postêpowanie jest popularne obecnie, ze wzglêdu na doœæ dobrze poznan¹ strategiê
optymalizacji, stosowan¹ przy konstrukcji modeli tego typu.
Metody analizy zjawisk wnioskowania i podejmowania decyzji w strukturach neuronowych mózgu doprowadzi³y do dynamicznego rozwoju zastosowañ oprogramowania komputerowego wykorzystuj¹cego tego typu metody w obszarach zarezerwowanych dla in¿ynierii procesowej oraz ochrony œrodowiska. Metody analizy z wykorzystaniem techniki sztucznych
sieci neuronowych znajduj¹ zastosowanie w modelowaniu
ró¿norodnych zjawisk, równie¿ charakteryzuj¹cych siê siln¹
nieliniowoœci¹ oraz nieci¹g³oœci¹. Procesy biochemiczne zachodz¹ce podczas oczyszczania œcieków przemys³owych maj¹
bardzo z³o¿on¹ naturê, a zale¿noœci typu wejœcie-wyjœcie s¹
niemo¿liwe do opisania klasycznymi metodami analitycznymi. W takim przypadku z powodzeniem mog¹ byæ wykorzystane metody regresyjne, które aproksymuj¹ funkcjonaln¹
wieŸ pomiêdzy wejœciowymi zmiennymi niezale¿nymi i obserwowanymi wielkoœciami wyjœciowymi. W przypadku niniejszej pracy zdecydowano siê potraktowaæ: stê¿enie cz¹stek

Dane doœwiadczalne
Eksperymentalna baza danych, sk³adaj¹ca siê z wartoœci
stê¿eñ ro¿nego typu zwi¹zków i parametrów fizykochemicznych w œcieku surowym i oczyszczonym, zosta³a uzyskana
z funkcjonuj¹cej elektrowni wêglowej. Proces usuwania zanieczyszczeñ przemys³owych w wodach odpadowych w tej
elektrowni jest realizowany poprzez biologiczne oczyszczanie
œcieków. W przypadku rozwa¿anego procesu œciek wejœciowy
by³ charakteryzowany przez nastêpuj¹ce parametry: stê¿enie
cz¹stek cia³a sta³ego, gêstoœæ œcieku, temperatura, pH, stê¿enie jonów Ca2+, natomiast w œcieku wyjœciowych okreœlano:
zawartoœæ zawiesiny, temperaturê, pH, stê¿enie jonów Cl-,

Rys. 1. Graficzne porównanie wartoœci twardoœci ogólnej uzyskanych doœwiadczalnie oraz symulacyjnie
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wykorzystywane w praktyce
przemys³owej, do zgrubnej oceny
wp³ywu parametrów wejœciowych, zarejestrowanych w œcieku
wejœciowym do oczyszczalni, na
parametry wyjœciowe. Umo¿liwia
to przeprowadzenie analizy symulacyjnej, która mo¿e byæ z powodzeniem wykorzystana w poszukiwaniu optymalnych warunków prowadzenia procesu oczyszczania œcieków przemys³owych
z elektrowni wêglowej.
Praktyczne wykorzystanie wyników otrzymanej symulacji polega na przeanalizowaniu wp³ywu poszczególnych parametrów
œcieku wejœciowego na otrzymane wyniki twardoœci ogólnej,
okreœlanej w œcieku wyjœciowym.
Dyskusjê otrzymanych wyników
wygodnie jest przeprowadziæ
na podstawie trójwymiarowych
wykresów,
przedstawiaj¹cych
wp³yw szerokiego zakresu wartoœci dla parametrów wejœciowych
Rys. 2. Przyk³adowe trójwymiarowe wykresy przedstawiaj¹ce wyniki przeprowadzanej symulacji
na parametr wyjœciowy.
z wykorzystaniem sieci neuronowej
Przyk³adowe wyniki zosta³y
przedstawione na rys. 2.
cia³a sta³ego, gêstoœæ œcieku, pH i stê¿enie jonów Ca2+, jako
Rys. 2 przedstawia efekt wybranych parametrów na twarzmienne wejœciowe do sieci neuronowej oraz twardoœæ ogóln¹,
doœæ ogóln¹, charakteryzuj¹c¹ oczyszczony œciek przemysjako zmienn¹ obserwowan¹. Symulacje przeprowadzono wy³owy. Uzyskane odpowiedzi sieci neuronowej cechuj¹ siê siln¹
korzystuj¹c modu³ Neural Networks programu Statistica.
nieliniowoœci¹, co jest typowe dla procesów realizowanych
Przeprowadzona analiza wykaza³a, ¿e parametr wyjœciowy
z ¿ywymi mikroorganizmami. Tradycyjne podejœcie, bazuj¹ce
mo¿e byæ aproksymowany z wykorzystaniem sieci neuronona modelowaniu typu czarna skrzynka lub korelacji empiwej o radialnych funkcjach bazowych (RBF). Sieæ tego typu
rycznej mo¿e definiowaæ zachowanie siê systemu, lecz tego
sk³ada siê z trzech warstw: wejœciowej, ukrytej oraz wyjœciotypu podejœcie niesie pewne ograniczenia [5]. Wymagane jest
wej. Warstwa ukryta zawiera neurony radialne, z których kaza³o¿enie analitycznej formy zale¿noœci aproksymuj¹cej dane
¿dy modeluje gaussowsk¹ powierzchniê odpowiedzi oraz chaeksperymentalne.
rakteryzuje siê siln¹ nieliniowoœci¹. W warstwie ukrytej sieci
Prezentowany model, wykorzystuj¹cy technikê sztucznych
wybranej sieci neuronowej znajdowa³o siê 497 neuronów. Zasieci neuronowych, umo¿liwia prognozowanie wartoœci okreproponowana sieæ by³a trenowana z wykorzystaniem metody
œlonej zmiennej, zale¿nej od pewnych wielkoœci niezale¿nych.
sub-sample. Wyjœciem sieci neuronowej jest wa¿ona suma odZaprezentowana analiza pozwala podkreœliæ potencjalne wypowiedzi warstwy ukrytej w nastêpuj¹cej postaci:
korzystanie techniki sztucznych sieci neuronowych, jako wyK
soko efektywnego narzêdzia do predykcji wartoœci twardoœci
(1)
f (x) = å wijF i ( x - xC )
ogólnej w oczyszczonym œcieku. W oparciu o eksperymenj= 0
taln¹ bazê danych, opracowano model bazuj¹cy na radialnych
gdzie:
funkcjach bazowych, który w zadowalaj¹cy sposób aproksyf(x) – odpowiedŸ j-tego wêz³a,
muje dane eksperymentalne w dziedzinie parametrów operaF – jest funkcj¹ Gaussa,
cyjnych, a zaproponowana metoda analizy mo¿e byæ traktoxc – jest centraln¹ wartoœci¹ j-tego wêz³a,
wana jako alternatywna metoda modelowania realnie funkK – jest ca³kowit¹ liczb¹ ukrytych wêz³ów,
cjonuj¹cej
oczyszczalni œcieków.
w – jest wag¹ odpowiadaj¹c¹ dla konkretnego wêz³a.
ij

Na rys. 1 przedstawiono graficzne porównanie wartoœci
twardoœci ogólnej uzyskanych doœwiadczalnie oraz symulacyjnie przy wykorzystaniu techniki sztucznych sieci neuronowych. Jak wynika z rys. 1, wytrenowana sieæ neuronowa
aproksymuje wartoœci twardoœci wody przy szerokim zakresie
zmian parametrów wejœciowych z b³êdem wynosz¹cych oko³o
20%. Sugeruje to, ¿e proponowane podejœcie w oparciu o technikê sztucznych sieci neuronowych mo¿e byæ z powodzeniem
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