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PRZEDZIAŁOWE STEROWNIKI ROZMYTE
W ZARZĄDZANIU INFORMACJĄ
O ZANIECZYSZCZENIACH POWIETRZA
Wprowadzenie
Artykuł ten jest kontynuacją prac badawczych nad możliwościami zastosowania systemów logiki rozmytej i logiki rozmytej wyższego rzędu do sterowania
filtrami powietrza w celu redukcji emisji tlenków azotu1. Proces sterowania filtrem jest nieliniowy, zasadne zatem jest użycie sterowników innych niż opartych
na logice klasycznej (dwuwartościowej). Opisywany w tej pracy sterownik rozmyty wyższego rzędu (typu Mamdaniego) stosuje przedziałowe zbiory rozmyte.
Opisują one przy użyciu terminów lingwistycznych poziom tlenków azotu na
wejściu systemu oraz stopień otwarcia zaworu dozującego amoniak w filtrze, na
podstawie danych uzyskanych od eksperta. Przy użyciu reguł IF-THEN przedziałowy sterownik rozmyty oblicza wartość nastawy filtra na wyjściu na podstawie analizy danych wejściowych. Uzyskane wyniki są w bardzo wysokim
stopniu zgodne z danymi przekazanymi przez eksperta oraz lepsze w stosunku
do tych otrzymanych z zastosowaniem tradycyjnego sterownika rozmytego,
którego zastosowanie zostało przedstawione w artykułach2.

1. Przetwarzanie danych o emisji tlenków azotu
W procesach chemicznych zachodzących podczas spalania różnych paliw
często jako produkt uboczny są emitowane tlenki azotu. Są to związki chemicz1
2

M.N. Cirstea, A. Dinu, J.G. Khor, M. McCormick, Neural and Fuzzy Logic Control of Drives
and Power Systems, Newnes, Oxford, Woburn 2002.
M. Kacprowicz, A. Niewiadomski, Managing Data on Air Pollution Using Fuzzy Controller
[w:] Computer Methods in Practice, eds. A. Cader, M. Yatsymirskyy, K. Przybyszewski, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2012, s. 46-57; K. Tomsovic, Fuzzy Systems
Applications to Power Systems, 2000.
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ne bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia . Jednym ze sposobów redukcji tych
niebezpiecznych gazów jest SCR (selektywna redukcja katalityczna, Selective Catalytic Reduction). Proces SCR polega na dozowaniu odpowiedniej ilość amoniaku (NH3)
do spalin w celu wywołania reakcji redukcji (NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O).
Proces nie jest liniowy, dlatego korzystanie z tradycyjnych sterowników może sprawiać problemy, głównie dotyczące odpowiedniego modelowania danych wejściowych. Jako rozwiązanie tego problemu autorzy zaproponowali najpierw
użycie sterownika rozmytego, zaś w niniejszej pracy zostanie opisane zastosowanie przedziałowego sterownika rozmytego, co ma zapewnić lepsze pozyskiwanie
wiedzy od eksperta. Także wyniki obliczone przez przedziałowy sterownik rozmyty są
w większym stopniu zgodne z opiniami eksperckimi.

1.1.

Prace o podobnej tematyce

Publikacja Kacprowicza i Niewiadomskiego3 przedstawia typy niepewności
informacji, którą przetwarza się w systemach energetycznych. Autorzy pokazują
liczne problemy napotkane podczas prób wykorzystania metod optymalizacji
emisji NO i NO2 w filtrach DeNOx. Pomimo wielkiego zainteresowania świata
nauki, częściej widoczne są rozwiązania oparte na wiedzy ekspertów i na jej
modelowaniu metodami inteligencji obliczeniowej niż na algorytmach optymalizacyjnych. Tradycyjne rozwiązania stanowią kompromis pozwalający uzyskać
akceptowalne wyniki. Kolejną publikacją na temat sterowników rozmytych wykorzystywanych w przemyśle oraz ochronie środowiska jest praca z 2008 r.,
autorstwa Christiana, Lada, Deshpande’a i Desai’a4. Jej główną treścią jest opisanie możliwości metod opartych na logice rozmytej, zaś autorzy postulują ich
wykorzystanie w indeksowaniu branż pod względem poziomu zanieczyszczenia
powietrza i wód. Publikacje dotyczące podstaw, zaawansowanych metod i zastosowań logiki rozmytej i sterowania rozmytego można znaleźć także wśród polskich autorów5.

3
4

5

Ibid.
R.A. Christian, R.K. Lad, A.W. Deshpande, N.G. Desai, Fuzzy MCDM Approach for Addressing Composite Index of Water and Air Pollution Potential of Industries, „International Journal of Digital Content Technology and its Applications” 2008, Vol. 2, No. 2.
S.T. Wierzchoń, Elementy teorii zbiorów rozmytych, www.ipipan.waw.pl/stw/esi/sterowniki.pdf;
D. Rutkowska, M. Piliński, L. Rutkowski, Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1997.
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2. Filtr oraz
o strukttura regulaatora oparttego na prrzedziałow
wym
sterowniku rozm
mytym
2.1. Filtr oraz struktu
ura przedziaałowego sterrownika rozm
mytego
Celem
m przedziałowego sterow
wnika rozmyteego (typu Maamdaniego) jest kontrolowanie illości dozowaanego amoniaaku (NH3) w komorze reeakcyjnej (zoob. rys. 1).
Decyzja o ilości amonniaku wprowaadzanego do komory jestt podejmowanna na podstawie dannych o pozioomie NO i NO
N 2. Dane wejściowe
w
są poddawane rozmyciu,
po czym następuje wnioskowanie
w
e opierające się na regułłach IF-THE
EN, a dane
wyjściowe są wyostrrzane w celuu otrzymania wartości liczbowej
l
okkreślającej
poziom (w
wyrażony w procentach) otwarcia zaw
woru, którym
m amoniak pprzedostaje
się do kom
mory reakcyjjnej.

2.2. Strukktura system
mu filtrująceego i sygnałyy sterujące
Systeem filtracji DeNOx
D
wykkorzystuje reeakcje chem
miczne zachoodzące pomiędzy tlenkami azottu (NOx) i am
moniaku (NH
H3). W wyniiku reakcji tyych dwóch
związków
w otrzymuje się azot i wodę.
w
Gazy spalinowe
s
zaawierające tleenki azotu
są wprow
wadzane do reeaktora. Ciekkły amoniak
k jest pobieraany ze zbiornnika, a następnie pod wpływem
m podgrzaniia w postacii gazowej wtłaczany
w
doo reaktora.
Amoniak w postaci gazowej jest reduktorem,
r
który umożlliwia rozdzieelenie cząsteczek NO
N x do azottu i tlenu. Amoniak
A
jestt jednocześnnie bardzo szzkodliwym
związkiem
m oraz stosunnkowo drogim
m, dlatego od
dpowiednie dawkowanie
d
m
ma kluczoIlość amowe znaczeenie zarównoo pod względdem ekologiczznym, jak i finansowym.
f
niaku wprrowadzanegoo do reaktora ustala się po
oprzez otwarccie zaworu w rurociągu
doprowaddzającego go do
d reaktora w postaci gazo
owej.
Nowością w prezeentowanej prracy (jak rów
wnież w pracyy z CMBTS3) jest zastąwania zaworeem dostarczajjącym amoniiak do komorry reakcyjpienie ręcznego sterow
nej sterow
waniem autom
matycznym na
n podstawiee wartości wyjściowych
w
pprzedziałowego steroownika rozm
mytego. System
m SCR zostałł przedstawioony na rys. 1--2.

Rys. 1. Ogóólny schemat ukkładu filtrująceggo Selektywnej Redukcji Kataalitycznej (SCR))
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Rys. 2. Ogóólny schemat układu filtrująceego Selektywneej Redukcji Kaatalitycznej (SC
CR). Element
konttrolowany przez sterownik rozzmyty

2.3. Danee wejściowee dla przedziałowego steerownika rozzmytego
Wartości wejściow
we to stężeniia NO i NO2 pochodzącee z czujnikóów umieszczonych na
n wyjściu układu
u
filtrująącego. Częsttotliwość pom
miarów stężeenia gazów
wynosi 2 sekundy.
s
Czaas ten został określony
o
na tym poziomiie z powodu ograniczeń
emisji tlennków azotu oraz
o z powoduu możliwościi technicznycch sterowaniaa zaworem.
Według aktualnego
a
liimitu zgodniie z regulacjami prawnym
mi6 całkowitte stężenie
3
tlenków azotu
a
wynosi 400 mg/m . Lingwistyczznie reprezenntowane wartoości stężeń
NO i NO2 to: Low, Medium,
M
Higgh, Higer thaan acceptablee. Przedziałoowe zbiory
rozmyte reeprezentującee te wartości w dziedzinie 0-400 przedsstawia rys. 3.

Rys. 3. Przeedziałowe zbioory rozmyte prrzedstawiające reprezentację lingwistyczną
l
danych wejścioowych stężeń NO oraz NO2 (m
mg/Nm3)

6

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
N
i Leśnictwa.
Dz.U.1998.121.793,Waarszawa, 8 wrzeeśnia 1998.
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2.4. Reguły IF-THEN oraz implikacje rozmyte
W celu określenia lingwistycznych wartości wyjścia zostało stworzonych
szesnaście reguł IF-THEN:
IF (NO IS Low) AND (NO2 IS Low) THEN Valve opening percentage IS Low
IF (NO IS Low) AND (NO2 IS Medium) THEN Valve opening percentage IS Low
IF (NO IS Low) AND (NO2 IS High) THEN Valve opening percentage IS Medium
IF (NO IS Low) AND (NO2 IS Higher Than Acceptable) THEN Valve opening
percentage IS High
IF (NO IS Medium) AND (NO2 IS Low) THEN Valve opening percentage IS Low
IF (NO IS Medium) AND (NO2 IS Medium) THEN Valve opening percentage
IS Medium
IF (NO IS Medium) AND (NO2 IS High) THEN Valve opening percentage IS High
IF (NO IS Medium) AND (NO2 IS Higher Than Acceptable) THEN Valve opening percentage IS High
IF (NO IS High) AND (NO2 IS Low) THEN Valve opening percentage IS Medium
IF (NO IS High) AND (NO2 IS Medium) THEN Valve opening percentage IS High
IF (NO IS High) AND (NO2 IS High) THEN Valve opening percentage IS High
IF (NO IS High) AND (NO2 IS Higher Than Acceptable) THEN Valve opening
percentage IS Very High
IF (NO IS Higher Than Acceptable) AND (NO2 IS Low) THEN Valve opening
percentage IS High
IF (NO IS Higher Than Acceptable) AND (NO2 IS Medium) THEN Valve opening percentage IS Very High
IF (NO IS Higher Than Acceptable) AND (NO2 IS High) THEN Valve opening
percentage IS Very High
IF (NO IS Higher Than Acceptable) AND (NO2 IS Higher Than Acceptable)
THEN Valve opening percentage IS Very High
Wnioskowanie jest oparte na t-normie minimum. Rozpatrzono dwie przykładowe reguły "IF (NO IS Low) AND (NO2 IS Low) THEN Valve opening
percentage IS Low" oraz "IF (NO IS High) AND (NO2 IS Low) THEN Valve
opening percentage IS Medium", których implikacja została przedstawiona na
rys. 4. W wyniku wnioskowania opierającego się na przesłankach na próbce
wejściowej, jest otrzymywana funkcja przynależności przedziałowego zbioru
rozmytego, która musi zostać wyostrzona.

2.5. Wyjście i wyostrzanie
Wyjściem sterownika jest procent otwarcia zaworu dozującego amoniak do systemu filtrującego. Ekspert zaproponował cztery zbiory reprezentujące dane lingwistyczne. IVFS są przedstawione na rys. 5. Pomimo zastosowania sterownika Mam-
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daniego, warto
w
zastanoowić się nad przeprowadzzeniem testów
w przy użyciuu przedziałowego steerownika rozm
mytego wzorrowanego na architekturze
a
Takani-Sugeeno.

Rys. 4. Implikacja rozmyta dwóch reguł przzykładowych dla wartości NO i NO2. Jako wynnik otrzymano
funkkcję przynależnności przedziałoowego zbioru rozmytego,
r
któóra jest sumą m
mnogościową
poszzczególnych funnkcji przynależżności

Rys. 5. Przeedziałowe zbiorry rozmyte repprezentujące sto
opień otwarcia zaworu sterująącego ilością
dozoowanego amonniaku do układu filtrującego

3. Ekspeerymenty
Ze względu
w
na zastosowanie
z
e przedziałow
wych zbioróów rozmytycch, a co za
tym idzie – przedziałłowych funkkcji przynależżności, należży określić ddodatkowe
działania na wartościaach tych funnkcji. W szczzególności dootyczy to poorównywaw w R, co naastępuje na eetapie wynia (częścciowego porzządkowania)) przedziałów
boru uruchamianych reguł.
r
Opieraj
ając się na prracy Senguptta, Pala i Chaakraborty7,
n
m
metody
porząądkowania przedziałów:
p
zaproponoowano trzy następujące

7

A. Senggupta, T.K. Pall, D. Chakraboorty, Interpreta
ation of Inequaality Constrainnts Invloving
Interval Coefficients annd a Solution too Interval Linea
ar Programing,, „Fuzzy Sets aand Systems”
2001, 119, s. 129-138.
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(1)
(2)
zgodnie z Niewiadomskim8 jest środkiem

(3) gdzie

,

oraz

Eksperyment przeprowadzono dla 1000 próbek. Po przeprowadzeniu rozmycia danych wejściowych reprezentujących stężenie NO oraz NO2, została
zastosowana implikacja przy pomocy minimum. Zostały wykorzystane trzy sposoby wyboru reguł odpalanych dla każdej pary danych wejściowych. Metody
wyboru zasad przedstawiają wzory (1), (2) i (3). Dla każdej z zaproponowanych
metod wyboru reguł zostały przeprowadzone testy z oraz bez bloku redukcji
typu. Redukcja typu została przeprowadzona zgodnie ze wzorem (4)9.
,

(4)
gdzie

·

:

jest wartością z przedziału [0;1], a wartość przyjęta w eksperymencie to 0,5.

W celu porównania otrzymanych danych z zaproponowanymi przez eksperta została wykorzystana miara podobieństwa zbiorów min-max dana wzorem (5):
,

(5)
gdzie:

,

,…,

,

,

∑

,

∑

,

,…,

,

są wektorami w

W mierze tej wynik mieści się w przedziale [0;1], gdzie wartość 1 oznacza
identyczność zbiorów, a 0 całkowitą ich rozbieżność. Zbiór danych wynikowych
obliczonych przez sterownik został oznaczony jako v1, a zbiór wartości zaproponowanych przez eksperta jako v2.
Tabela 1
Wartości obliczonych podobieństw obliczonych oraz zaproponowanych
przez eksperta zbiorów metodą min-max
Nr
1
1
8
9

Wartość podobieństwa
zbiorów v1 i v2
2
0,9205

Zastosowana wersja sterownika rozmytego
3
Tradycyjny sterownik rozmyty

A. Niewiadomski, op. cit.
K.T. Atanassov, G. Gargov, Interval-Valued Intuitionistic Fuzzy Sets, „Fuzzy sets and Systems” 1989, 31, s. 343-349.
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cd. tabeli 1

1
2
3
4
5

2
0,9443
0,9445
0,9441
[0,94413;0,9468]

3
Przedziałoowy sterownik rozmyty z wybborem reguł na ppodst. (1)
Przedziałoowy sterownik rozmyty z wybborem reguł na ppodst. (2)
Przedziałoowy sterownik rozmyty z wybborem reguł na ppodst. (3)
Bez redukkcji typu

Jak można
m
zaobserwować w tab. 1, dziięki zastosow
waniu przeddziałowego
sterownikka rozmytegoo podobieństtwo wyników
w to 0,024. Jeżeli weźm
mie się pod
uwagę śreedniej wielkośści zakład proodukcyjny, który
k
rocznie emituje okołoo 8100 Mg
tlenków azotu
a
przy wyykorzystaniuu sterownika rozmytego tyypu 1, wówcczas wykorzystanie przedziałowe
p
ego sterownika rozmyteg
go pozwoli w praktyce nna zmniejszenie em
misji o około 2450 t rocznnie.
Przeddstawiony ekksperyment oraz wynikii nasuwają kilka
k
wnioskków w odniesieniu do danych, które
k
zostałyy przetestowaane. Pierwszzy wniosek jeest taki, że
ych w sterow
wniku rozmyttym otrzyprzy użycciu przedziałowych zbiorrów rozmyty
muje się lepsze dopaasowanie dannych do oczekiwań ekspperta niż w pprzypadku
d
wniiosku wynikka, że w przyypadku dasterownikka rozmytegoo typu 1. Z drugiego
nych testoowych wykoorzystanych w eksperymencie użyciee wzorów (1), (2) i (3)
nie miało ewidentneggo wpływu na wynik koń
ńcowy. Różnnice w wartoościach powa otrzymannych przy użżyciu metod wyboru regguł (patrz w
wiersze 2-4
dobieństw
tab. 1) róóżnią się od siebie dopieero na czwaartym miejsccu dziesiętnyym. Trzeci
wniosek można
m
wyciąągnąć porów
wnując dane wynikowe
w
syystemu przyy wykorzystaniu blooku redukcji i bez niego. Kiedy dok
kona się reduukcji typu obbliczonych
wartości (zbiorów
(
rozzmytych) mieszczą się one
o w przeddziale danych obliczonych bez redukcji typpu. Dlatego w przypadk
ku wartości p = 1 (patrz wzór (1))
yjściowej doo danych okkreślonych
otrzymanoo lepsze doopasowanie wartości wy
przez ekspperta (patrz tab.
t 1). Zaprrezentowane operacje i obbliczenia pozzwalają na
wyciągnięęcie końcow
wego wnioskuu, na podstaawie któregoo można stwiierdzić, że
dalsze baadania nad zastosowanie
z
em sterownik
ków rozmytyych wyższycch rzędów
do zarząddzania danym
mi o zanieczyyszczeniu śro
odowiska są warte
w
kontynnuowania.

Rys. 6. Warttości wyjścia sterrownika rozmyteego typu 1 oraz wartości
w
oczekiw
wane określone prrzez eksperta
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Rys. 7. Warrtości wyjścia przedziałowego
p
sterownika rozzmytego z wyboorem reguł na ppodstawie (2)
orazz wartości oczekkiwane określoone przez eksperrta

Podsum
mowanie i przyszła
p
praca
Artykkuł ten jest kontynuacją
k
poprzedniej pracy Autorrów na tematt wykorzystania sysstemów logiiki rozmytejj do zarządzzania danym
mi o zanieczzyszczeniu
powietrzaa10. Idea zasttosowania trradycyjnych systemów loogiki rozmyytej została
rozszerzona do zastossowania steroowników wy
yższych rzęddów. Wynikii porównamu (proponow
wanych paraametrów reguulacji filtra) do danych
nia wydajjności system
podanychh przez ekspperta są lepsze niż w prrzypadku traadycyjnego ssterownika
rozmytegoo (tab. 1). W najbliższej przyszłości są planowanne badania nnad jeszcze
dwoma zaagadnieniami zastosowaniia logiki rozm
mytej w zarząądzaniu danym
mi o zanieczyszczenniu powietrzaa. Pierwsze to zastosowaanie sterownnika rozmyteego typu 2
z redukcjąą typu w rozuumieniu Menndla. Drugą kwestią
k
jest roozszerzenie ffunkcjonalności zapproponowaneggo kontrolerra IVFS o wnioskowanie
w
e metodami implikacji
rozmytychh opartych naa normach tróójkątnych dla zbiorów rozm
mytych typu 2.
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INTERVAL-VALUED FUZZY CONTROLLERS IN THE MANAGEMENT
OF INFORMATION ON AIR POLLUTION
Summary
This article is a continuation of research on the possibilities of the use of fuzzy logic systems and higher-order fuzzy logic to control the air filters to reduce emissions of
nitrogen oxides. The control process is non-linear, therefore, it is reasonable to use the
fuzzy controllers. Described in this paper an interval-valued fuzzy controller (in sense
Mamdani) uses interval-valued fuzzy sets compartments. They describe the use of terms
of linguistic levels of nitrogen oxides at the input of the system and the degree of opening of the metering valve in the filter ammonia, based on data obtained from an expert.
Using IF-THEN rules interval-valued fuzzy controller calculates the value of the output
of the filter set on the basis of the analysis of data-input. The results obtained are very
highly consistent with the data provided by the expert and better compared to those obtained with the traditional fuzzy controller, the use of which is presented in the articles.

