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dr hab. inż. Adam Niewiadomski, prof. PŁ

Promotor pomocniczy
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Problem badawczy

System DeNOx został stworzony w celu redukcji tlenków azotu (NO, NO2). Wykorzystano

w nim reakcję selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Metoda ta polega na użyciu amoniaku

(NH3) jako gazu redukującego tlenki azotu wprowadzanego do komory redukcyjnej w

obecności katalizatora.

Zarządzanie parametrami tego procesu musi odbywać się pod kontrolą człowieka z

powodu nieliniowości procesu oraz wielu czynników, jakie mają wpływ na skuteczność reakcji

chemicznej. Znane z literatury rozwiązania nie dają zadowalających wyników i nie pozwalają

na działania dostatecznie zbliżone do działań człowieka. Dlatego za zasadną należy uznać

próbę opracowania systemów logiki rozmytej i systemów logiki rozmytej wyższych rzędów

z elementami takimi, jak nowe implikacje oraz nowe metody uczenia reguł rozmytych w celu

zwiększenia efektywności procesu SCR.

Teza pracy

Możliwe jest opracowanie dedykowanych systemów logiki rozmytej i systemów logiki

rozmytej wyższych rzędów pozwalających na efektywne wspomaganie* zarządzania emisją

gazów w układzie filtrującym DeNOx.

* Efektywne wspomaganie rozumiane jest jako wygenerowanie odpowiedzi przez system logiki rozmytej wykorzystujący nowe

implikacje oraz nowe metody uczenia reguł rozmytych, którego wartości będą bliższe wartościom określonych przez eksperta, aniżeli wartości

wygenerowane przez systemy rozmyte znane z literatury.

Systemy rozmyte w komputerowym wspomaganiu zarządzania

Schemat ideowy systemu rozmytego przedstawiono na rysunku 1. Składa się on z czterech

elementów:

1. blok rozmywania,

2. blok wnioskowania,

3. baza reguł,

4. blok wyostrzania.

Rysunek 1. Schemat systemu logiki rozmytej

2



Systemy rozmyte dedykowane do zarządzania danymi w procesie SCR

Badania rozpoczęto od implementacji znanych z literatury systemów logiki rozmytej w celu

dozowania odpowiedniej ilości amoniaku do komory reakcyjnej filtra DeNOx. Efekty tych prac

pozwoliły na stwierdzenie, że systemy logiki rozmytej mogą być wykorzystane do rozwiązania

tego problemu. Jednak zgodność wyników otrzymanych z oczekiwaniami ekspertów okazały

się nie dość wystarczające i były podstawą do dalszych badań nad ulepszeniem istniejących

metod w celu poprawienia wyników, jak również wydajności tych systemów.

Nowe implikacje w systemach rozmytych

Pierwszym elementem, który został poddany próbie ulepszenia były implikacje rozmyte.

W efekcie prac stworzone zostały nowe implikacje „inżynierskie”, które pozwoliły na

zwiększenie zgodności wyników podawanych przez system do wyników oczekiwanych przez

ekspertów. Jednocześnie implikacje te nie powodowały zwiększenia czasu wykonania operacji,

a w niektórych przypadkach spowodowały zmniejszenie czasu potrzebnego na podanie wyniku.

Zaproponowane implikacje należą do implikacji „inżynierskich”.

IK1(x, y) =


√
xy

x+y−xy , jeżeli x 6= 0 ∨ y 6= 0

0, w przeciwnym razie
(1)

gdzie x, y ∈ [0, 1]

Nowe metody uczenia reguł rozmytych w systemach rozmytych

Jednym z elementów każdego systemu rozmytego jest baza reguł. Reguły co do zasady

określane są w takich systemach przez eksperta. Jednak, ponieważ ekspert nie zawsze jest w

stanie stworzyć optymalny zbiór reguł dla danego systemu, zdecydowano się na zastosowanie

uczenia. W literaturze opisanych zostało wiele metod uczenia, jednak ich implementacja nie

dawała oczekiwanych rezultatów w postaci polepszenia wyników systemu, jak również nie

wpływania na złożoność obliczeń. W tym miejscu należy przypomnieć, że pomiary zbierane

są z częstotliwością 2 sekund. Dlatego postanowiono stworzyć nowe metody uczenia reguł

rozmytych, które pozwoliłyby w znacznym stopniu poprawić wyniki działania systemu,

jak również byłyby na tyle nieskomplikowane obliczeniowo, aby mogły być w przyszłości

stosowane do pracy w trybie on-line. W efekcie badań stworzono trzy nowe algorytmy uczenia,

które spełniły obydwa ww. warunki.
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Wyniki

Tabela. 1. Wartości miar podobieństwa min-max(E,C), wartości współczynnika korelacji Pearsona

(PCC) oraz wartości Średniego Absolutnego Błędu Procentowego (MAPE) danych wyjściowych

obliczonych przez systemy rozmyte typu 1, przedziałowy system rozmyty i system rozmyty typu 2 oraz

wartościami zaproponowanymi przez ekspertów po zagregowaniu

min-max(E,C) PCC MAPE Opis

1. 0.925 0.910 19.35 % System rozmyty oparty o T -normę min

2. 0.962 0.962 9.64 % System rozmyty typu 1 z połączeniem autorskich

implikacji inżynierskich

i autorskich metod uczenia reguł rozmytych

3. 0.945 0.948 17.53 % Przedziałowy system rozmyty oparty o T -normę min

4. 0.966 0.968 9.52 % Przedziałowy system rozmyty z połączeniem

autorskich implikacji inżynierskich i autorskich

metod uczenia reguł rozmytych

5. 0.936 0.935 16.38 % System rozmyty typu 2 oparty o T -normę min

6. 0.970 0.970 8.01 % System rozmyty typu 2 z połączeniem autorskich

implikacji inżynierskich i autorskich metod

uczenia reguł rozmytych

Wnioski

Przedstawione w rozprawie nowe rozwiązania w dziedzinie systemów rozmytych oraz
wyniki analiz symulacyjnych potwierdzają postawioną tezę pracy, jak również wypełniają
wszystkie cele postawione na jej wstępie.

Jednocześnie prowadzą do kilku wniosków. Najważniejszy to fakt, że wykorzystanie

zaproponowanych nowych implikacji inżynierskich oraz nowych metod uczenia reguł

pozwoliło na zwiększenie podobieństwa wyników obliczanych przez systemy rozmyte w

stosunku do danych określanych przez eksperta. Drugim nie mniej ważnym wnioskiem jest

to, że systemy rozmyte wyższych rzędów, a w szczególności systemy rozmyte oparte o

zbiory rozmyte typu 2 pozwalają na znaczne zwiększenie zgodności uzyskiwanych wyników

z oczekiwaniami eksperta w stosunku do systemów rozmytych typu 1. Spowodowane jest

to możliwością zdefiniowania „stopnia zaufania” dla każdego z ekspertów przy określaniu

zbiorów rozmytych poprzez drugorzędną funkcję przynależności.
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Pomimo, że różnice pomiędzy znanymi z literatury tematu systemami logiki

rozmytej i systemami logiki rozmytej wyższych rzędów, a zaproponowanymi systemami

wykorzystującymi nowe implikacje oraz nowe metody uczenia reguł mogą wydawać się

niewielkie to w po przełożeniu ich na ilość emitowanych do atmosfery gazów w postaci

NO i NO2 jest ogromna. Jeżeli za punkt odniesienia przyjąć zakład produkcyjny który w

skali roku emituje 8100 Mg tlenków azotu, to poprawa dokładności dozowania amoniaku w

odniesieniu do oczekiwań eksperta z 0.91 na 0.97 liczonego przy pomocy Współczynnika

Korelacji Pearsona daje różnicę 0.06, co przy założeniu, że wyemitowane 8100 Mg tlenków

azotu stanowi 9% całej produkcji tlenku azotu, która nie została zneutralizowana przez system

rozmyty typu 1, wówczas system logiki rozmytej wyższego rzędu z zastosowaniem nowych

metod implikacji oraz nowych metod uczenia reguł spowoduje obniżenie emisji do poziomu

2700 Mg, czyli ograniczy emisję o 5400 Mg (66%)!

Wszystkie przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że system filtracyjny DeNOx

może być wspierany przy pomocy systemu logiki rozmytej, jak również przez system logiki

rozmytej wyższego rzędu, oczywiście jak pokazują wyniki wskazane byłoby użycie systemów

rozmytych wyższych rzędów ze względu na większą zgodność wyników ich obliczeń z

oczekiwaniami eksperta.

Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że dalsze badania nad zastosowaniem

systemów rozmytych wyższych rzędów w komputerowym zarządzaniu emisją gazów

przemysłowych są warte kontynuowania i otwierają nowe możliwości w tej dziedzinie.

Dalsze prace, projekty dalszych badań

Po przeprowadzonych badaniach, dalsze prace nakierowane powinny zostać na następujące

obszary i problemy.

1. Zbadanie możliwości wykorzystania zaproponowanych implikacji inżynierskich w

systemach logiki rozmytej oraz systemach logiki rozmytej wyższych rzędów,

2. Zbadanie możliwości wykorzystania metod uczenia reguł rozmytych w systemach logiki

rozmytej oraz systemach logiki rozmytej wyższych rzędów,

3. Opracowanie nowych implikacji rozmytych pozwalających na zwiększenie efektywności

systemów rozmytych oraz systemów rozmytych wyższych rzędów wspomagających

zarządzanie emisją gazów,

4. Opracowanie nowych metod uczenia reguł rozmytych pozwalających na zwiększenie

efektywności systemów rozmytych oraz systemów rozmytych wyższych rzędów

wspomagających zarządzanie emisją gazów.
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