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Abstract

The theoretical part of the dissertation, in general, is in the field of control engineering. The
structures, algorithms and general purpose tools derived in the scope of this work are to serve the
handling of the environmental processes comprising the so-called Critical Infrastructure System
(CIS). The focus is on the problem of dissolved oxygen (DO) concentration stabilising control
in a multiple aeration tanks bioreactor at flow-through wastewater treatment plant (WWTP)
exploiting the Modified University of Cape Town (MUCT) activated sludge technology. The
multi-tanks bioreactor is characterised by highly non-linear, multi-time scale dynamics which are
influenced by time-varying disturbances both in quantity (hydraulics) and quality (variability in
chemical, biochemical and biological species entering the plant). The DO dynamics are a very
good example of a process which contributes to the bioreactor characterisation as it is non-
linear and suffers from the impact of time-varying disturbances both in quantity and quality.
The specific dissertation‘s application is to the DO process at Kartuzy WWTP. The on-
site control structures utilise classical proportional-integral-derivative (PID) family controllers
(typically proportional-integral (PI)) to stabilise the DO concentration in the aeration tanks. It
has been found (mostly empirically) by technologist handling the plant processes that periodic
changes of operating point location driven e.g. by weather and change in seasons does improve
the plant operation. However, this cannot be done using a typical PID due to i.e. the non-
linearity of the process dynamics. In contrast, the state-of-the-art in DO concentration control
comprises of (non-linear or linearising) model predictive control (MPC) type controllers which
are more suitable to handle the true nature of the aeration process.

The study described within this dissertation is set up as a continuation of the research pre-
sented in the authors master‘s degree thesis. This, in general, builds a sort of a ‘technological
bridge’ in between the applied on-site technologies and available state-of-the-art solutions. It
is done by designing a uniformly asymptotically decentralised controller working under active
uncertainty and supervisory level for its guidance. The controller is based on the softly-switched
(multi-regional) PI controllers family equipped with a static anti-windup (AW) filtration. The
soft switching is to be done by applying the Takagi–Sugeno (TS) fuzzy reasoning scheme. The
decentralisation is due to the multiple aeration tanks included in the WWTP‘s bioreactor. The
multi-regional structure is to enable each multiregional PI (MPI) to work over a wide range of
operating regions. The integral term (I) term is included to introduce robustness into the con-
troller algorithm and thus the AW requirement is implied. The supervisory layer is to coordinate
the actions of the decentralised MPIs by establishing a mechanism of information exchange.
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1 Uzasadnienie celowości tematu

W rozprawie rozpatrzony został problem związany z szeroko rozumianą inżynierią sterowania.
W szczególności, zagadnienia omawiane w pracy dotyczą zadań projektowania i analizy praw
sterowania dla nieliniowych, w tym rozmytych, systemów dynamicznych z informacyjnym sprzę-
żeniem zwrotnym od wyjścia. Ilustracja numeryczna działania zaprojektowanych mechanizmów
została przeprowadzona na przykładzie aplikacji sterowania stężeniem rozpuszczonego tlenu (ang.
dissolved oxygen — DO) w biologicznej oczyszczalni ścieków (ang. wastewater treatment plant
— WWTP) zlokalizowanej w Kartuzach.

Procesy oczyszczania zachodzą w ekosystemach w sposób naturalny [1]. Ich dynamika jest
jednak zbyt wolna, aby można było traktować, że ekosystemy te same będą w stanie poradzić so-
bie z ilością i różnorodnością zanieczyszczeń produkowanych przez człowieka [1]. Aby efektywnie
wykorzystać te procesy należałoby dostosować, w sposób sztuczny, warunki w jakich one zacho-
dzą. Biologiczne oczyszczalnie ścieków są właśnie takimi obiektami, które wykorzystują procesy
oczyszczania zachodzące w przyrodzie, jednakże znacząco podnosząc ich wydajność. Odbywa się
to poprzez kontrolę warunków w specjalnie wykreowanych, sztucznych ekosystemach, gdzie kul-
tywowane są wyselekcjonowane mikroorganizmy [2, 3]. Wśród metod biologicznego oczyszczania
ścieków np. [4] szczególną uwagę kieruje się na przepływowe biologiczne WWTP wykorzystujące
technologię osadu czynnego [5]. Wynika to przede wszystkim z wydajności i dojrzałości tej tech-
nologii. Zlokalizowany w Kartuzach obiekt należy właśnie do tego typu oczyszczalni. Jednym
z kluczowych zagadnień związanych z eksploatacją technologii osadu czynnego jest zapewnienie
właściwych (najlepiej optymalnych w odniesieniu do dynamiki procesów metabolicznych) stę-
żeń rozpuszczonego tlenu w tzw. reaktorze biologicznym — połączonych ze sobą zbiornikach
służących do pielęgnacji wybranych mikroorganizmów.

Procesy biologiczne związane z technologią osadu czynnego są bardzo złożone, co sprawia,
że ich precyzyjny matematyczny opis nie jest łatwy [6]. Niemniej, oczyszczalnie biologiczne,
a przede wszystkim te wykorzystujące technologię osadu czynnego, stanowią najbardziej rozpo-
wszechnioną formę oczyszczania ścieków komunalno–bytowych nie tylko w Polsce, ale i na świecie
[1, 7, 8].

Jak już wspomniano, procesy oczyszczania związane są ściśle z procesami metabolicznymi
mikroorganizmów, w których istotne znaczenie ma stężenie DO. Jest ono czynnikiem istotnie
wpływającym na zrównoważony (lub najchętniej optymalny) przebieg procesu oczyszczania [5, 6].
Dotyczy to zarówno mikroorganizmów beztlenowych (tzw. anaerobów), jak tlenowych (tzw. ae-
robów) [6]. W przypadku anaerobów problem w dużej mierze sprowadza się do niedopuszczenia
do sytuacji, w której stężenie DO przekroczy pewną wartość. W przypadku aerobów, głównie
ze względu na ich liczebność, konieczne np. jest wykorzystanie sztucznego źródła doprowadzają-
cego tlen do właściwych komór reaktora biologicznego. Typowym, ekonomicznie uzasadnionym,
rozwiązaniem jest wykorzystanie stacji pompujących powietrze atmosferyczne (tzw. stacji dmu-
chaw) do zbiorników tlenowych reaktora biologicznego [6, 9, 10]. W nich, w wyniku wzmożonego
kontaktu pomiędzy cieczą, a dostarczonym powietrzem następuje rozpuszczenie (dyfuzja) tlenu
do objętości ścieków zgromadzonych w zbiornikach. Wynika stąd istotna rola procesu napowie-
trzania oraz znaczenie jego umiejętnej kontroli w odniesieniu do funkcjonowania obiektu jakim
jest biologiczna WWTP.

Można wskazać pewną lukę pomiędzy aktualnym stanem wiedzy dotyczącym sterowania stę-
żeniem DO, a podejściem do tego problemu stosowanym w praktyce. Zostało to przybliżone
w kolejnych akapitach.

W opublikowanych pracach znaleźć można szereg metod sterowania stężeniem DO. Należy
do nich sterowanie adaptacyjne [11], czy też techniki sterowania bazujące na podejściu predyk-
cyjnym np. w oparciu o model [12–20]. Innym podejściem jest opracowana w [21] technika
sterowania rozmytego z zastosowaniem regulatorów PI, która została zastosowana w pracy [22].
Metoda ta została później rozwinięta w pracy [23] poprzez zastosowanie regulatorów typu PI z fi-
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lerem przeciwnasyceniowym. Otrzymany w ten sposób regulator wieloobszarowy typu PI (ang.
multiregional PI — MPI) został wykorzystany do sterowania stężeniem DO w wielu komorach
tlenowych WWTP w pracy [24]. Obszerny przegląd literatury dotyczący sterowania procesem
napowietrzenia zawarty został w [25].

Praktyka realizacji sterowania stężeniem DO jest inna. Typowo zadanie to jest realizowane
poprzez niezależne utrzymywanie stałego ciśnienia powietrza w kolektorze (głównej części ruro-
ciągu dostarczającego powietrze do rozwidleń prowadzących do komór tlenowych oczyszczalni)
oraz jego przepływu w gałęziach rurociągu [26]. Zadania te są realizowane w oparciu o ty-
powe struktury PID o stałych w czasie parametrach [26]. Takie rozwiązania w sposób istotny
ograniczają możliwość reagowania na zmienny wpływ oddziaływań otaczającego środowiska oraz
ewentualną optymalizację pracy obiektu. W pracy [27] autor doszukuje się uzasadnienia takiego
stanu rzeczy w przeświadczeniu operatorów o braku konieczności zmian parametrów jego pracy
nawet w odpowiedzi np. na zmiany pogodowe, czy też wynikające z pór roku. Pomimo, że
przeświadczenie to jest obecnie coraz rzadziej spotykane, rozwiązania bazujące na zastosowaniu
regulatorów PID o stałych parametrach pozostają dominujące. Postrzegane są one bowiem jako
sprawdzone i intuicyjnie zrozumiałe. Jednak, jak już wspomniano, rozwiązania te mogą być nie-
adekwatne do problemu i bardzo mocno ograniczać możliwości prowadzenia procesu oczyszczania
w szerokim zakresie warunków operacyjnych.

Celowym zatem wydaje się być poszukiwanie rozwiązań pośrednich, które z jednej strony
umożliwiają sterowanie rozważanym procesem w szerszym zakresie aniżeli jego stabilizacji w po-
jedynczym punkcie pracy, z drugiej natomiast bazujących na rozwiązaniach znanych i zaakcep-
towanych przez środowisko specjalistów obsługujących obiekt.

2 Rozpatrywany problem, tezy i cele badawcze

W rozprawie rozpatrywany jest praktyczny problem sterowania stężeniem DO w zbiornikach
tlenowych wielokomorowego reaktora biologicznego. Należy dodać, iż jest on rozumiany w kon-
tekście śledzenia skokowych zmian wartości wielkości referencyjnej w warunkach niepewności. Na
podstawie studium dostępnej literatury zauważono, iż pożądanym byłoby znalezienie pewnych
rozwiązań pośrednich stanowiących niejako pomost technologiczny pomiędzy zaawansowanymi
metodami sterowania szeroko rozwiniętymi w literaturze, a praktyką znaną z realiów eksplo-
atacji oczyszczalni. W tym celu zaproponowano dwie struktury sterowania: zdecentralizowaną
oraz zdecentralizowaną z nadzorcą. W pierwszym przypadku struktura sterowania złożona jest
z odseparowanych od siebie jednostek sterujących. W drugim przypadku struktura sterowa-
nia przewiduje wyższą w hierarchii warstwę tzw. nadzorcy, której zadaniem jest wprowadzenie
mechanizmu koordynującego pracę jednostek warstwy niższej. Mechanizm ten umożliwia w spo-
sób pośredni wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami sterującymi i w konse-
kwencji poprawę wartości wybranych wskaźników jakości regulacji. W przypadku obu struktur
poszczególne jednostki sterujące stanowią nieliniowe regulatory otrzymane poprzez synergiczne
zestawienie klasycznych praw sterowania tj. dynamicznych sprzężeń od wyjść sterowanych (wy-
korzystujących rozwiązania należące do szeroko rozumianej rodziny PID) z mechanizmami tzw.
inteligencji obliczeniowej w postaci wnioskowania rozmytego typu Takagi–Sugeno (TS). Otrzy-
mane w ten sposób prawo sterowania sformułowane jest z wykorzystaniem opisu w przestrzeni
stanu. Rozważany w dysertacji problem sterowania przedstawiony jest bardziej szczegółowo
w kolejnych akapitach.

Dokonując pewnego uogólnienia omawianych cech wielokomorowego reaktora biologicznego
można przyjąć, iż obiektem sterowania jest nieliniowy obiekt dynamiczny o strukturze rozłożonej.
Uszczegóławiając jest on złożony z pewnej skończonej liczby podsystemów SSS iSS , ∀iSS ∈ 1, nSS,
gdzie nSS wyraża całkowitą liczbę podsystemów, co zilustrowano na Rysunku 1. Ponadto, system
ten działa w warunkach niepewności, która w rozpatrywanym przypadku jest stwierdzeniem dość
złożonym. Jest to bowiem zagadnienie poruszane w rozprawie wielokrotnie w różnych aspektach.
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Fundamentalnie przyjmuje się, że w omawianym zagadnieniu istnieją różne źródła niepewności,
takie jak: wpływ wejść zakłócających (w rozumieniu całego obiektu d(t), jak i jego poszcze-
gólnych podsystemów diSS(t), gdzie t oznacza czas), znajomość parametrów, czy też struktura
samego modelu procesu. Niezależnie od rozpatrywanego źródła w rozprawie niepewność trakto-
wana jest w sposób deterministyczny, tj. poprzez działania wpływające na umiejętne ograniczanie
zbioru zdarzeń elementarnych w rozważanej w danym przypadku przestrzeni probabilistycznej.
Ponadto, przyjmuje się, że istnieje możliwość oddziaływania na obiekt poprzez wejście sterujące
u(t), oddziaływające na każdy z jego podsystemów za pośrednictwem uiSS(t), ∀iSS. Zakłada się,
iż niezbędna informacja pomiarowa z obiektu y(t) jest możliwa do pozyskania i zawiera yiSS(t),
∀iSS. Analogiczne założenie poczynione jest w kontekście wyjść sterowanych tj. cp(t) oraz ciSS(t),
∀iSS. Istotną cechą rozpatrywanego systemu jest fakt, iż u(t) generowane jest na podstawie sy-
gnału wyjściowego układu sterującego (uref(k), gdzie k oznacza dyskretną chwilę czasu) poprzez
pojedynczy układ wykonawczy wprowadzający istotne ograniczenia na dopuszczalne uref(k).

Rysunek 1: Schemat obiektu sterowania

Zadaniem postawionym w rozprawie jest zatem zaprojektowanie takiego układu regulacji,
który uwzględniając cechy dynamiki obiektu (jej nieliniowy, rozłożony charakter), warunki w ja-
kich on operuje (wpływ niepewności), na podstawie dostępnej informacji na temat wyjść regu-
lowanych wygeneruje dopuszczalne (ze względu na rozważane ograniczenia) sygnały sterujące,
które pozwolą na taką zmianę stanu obiektu, aby wyjścia sterowane nadążały za wymaganą
trajektorią referencyjną. Wiele przedstawionych w pracy rozważań ma charakter dość ogólny.
Umożliwia to potraktowanie opracowanych rozwiązań jako metod możliwych do zastosowania dla
pewnej szerszej klasy obiektów, gdzie przedstawiony w rozprawie proces napowietrzania stanowić
może pewną ilustrację możliwości omawianych rozwiązań.

W dysertacji sformułowano następującą tezę główną:

H1 : ‘Możliwe jest zaprojektowanie kwadratowo stabilnego zdecentralizowanego wieloobszarowego
regulatora typu PI dla celów śledzenia, w warunkach niepewności, trajektorii zadanej stęże-
nia rozpuszczonego tlenu w wielokomorowym reaktorze biologicznej oczyszczalni ścieków.’

oraz tezy uzupełniające:

Hc1 : ‘Możliwe jest uzupełnienie zdecentralizowanego systemu sterowania o warstwę nadzorczą
w celu uwzględnienia ograniczeń wydajności stacji dmuchaw.’
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Hc2 : ‘Kwadratowa stabilność scentralizowanego, niepewnego, dynamicznego, systemu sterowania
opisanego z wykorzystaniem mechanizmów wnioskowania rozmytego typu Takagi–Sugeno
może być dowiedziona na bazie teorii stabilności Lapunowa.’

Hc3 : ‘Kwadratowa stabilność zdecentralizowanego, niepewnego, dynamicznego, systemu sterowa-
nia uwzględniającego ograniczenia na sygnał sterujący, opisanego z wykorzystaniem mecha-
nizmów wnioskowania rozmytego typu Takagi–Sugeno, może być dowiedziona na bazie teorii
stabilności Lapunowa.’

W celu uzasadnienia postulowanych tez określono następujące cele badawcze:

O1 : opracować stosowne modele użytkowe dla celów syntezy systemu sterowania,

O2 : opracować strukturę regulatora zdecentralizowanego oraz zdecentralizowanego z nadzorcą,

O3 : wyprowadzić warunki kwadratowej stabilności dla zdecentralizowanego systemu sterowania
w warunkach niepewności,

O4 : opracować metodę strojenia zdecentralizowanego systemu sterowania zapewniającą jego kwa-
dratową stabilność w warunkach niepewności,

O5 : przeprowadzić stosowane eksperymenty numeryczne weryfikujące działanie opracowanego
systemu sterowania.

Realizacja postawionych celów badawczych doprowadziła do syntezy zdecentralizowanego
i w konsekwencji zdecentralizowanego z nadzorcą systemu sterowania pozwalającego śledzić stę-
żenie DO. Ponadto otrzymano wyniki teoretyczne bazujące na teorii stabilności Lapunowa oraz
opracowano mechanizmy numeryczne wykorzystujące narzędzia optymalizacji pozwalające na
ocenę cech projektowanych systemów, jak i strojenia ich parametrów. Ostatecznie realizując
przedstawione powyżej cele badawcze dostarczono uzasadnienia dla tezy głównej H1, jak i tez
pomocniczych Hc1 – Hc3.

3 Metody badawcze i ramy teoretyczne

Zakres teoretyczny rozprawy mieści się w obszarze inżynierii systemów sterowania. Jest to ob-
szar interdyscyplinarny silnie związany m.in. z teorią systemów, badaniami operacyjnymi, ma-
tematyką, fizyką oraz informatyką. W konsekwencji metody i narzędzia badawcze zastosowane
w omawianej dysertacji zostały zaczerpnięte z wielu różnych obszarów nauki i wykorzystane
w synergiczny sposób.

Dla potrzeb realizacji pierwszego celu badawczego, tj. opracowania stosownych modeli użyt-
kowych dla celów syntezy systemu sterowania niezbędne było zgłębienie wiedzy dotyczącej dyna-
miki obiektu i warunków jego pracy. W celu poradzenia sobie z zagadnieniem warunków pracy
posłużono się pojęciem warunków i stanów operacyjnych. W tym celu autor wykorzystał do-
świadczenie zdobyte w trakcie prac badawczych, których wyniki udokumentowano np. w [28].
Zasadniczo, warunki operacyjne klasyfikowane są na podstawie oceny ich przynależności do pew-
nej kategorii identyfikowanej poprzez oznaczenia lingwistyczne. Typowo rozróżnia się kategorie,
takie jak: „normalne”, „zakłóceniowe”, czy też „alarmowe”, choć dokładna liczba kategorii może
być dowolna. Każda z kategorii z osobna może być postrzegana jako swego rodzaju zbiór (po-
liczalny i nieskończony), którego elementami są stany wewnętrzne obiektu, jak i zakłócenia na
niego oddziałujące. Takie spojrzenie na problem sprawia, iż zbudowanie modelu oddającego
zachowanie obiektu w wielu stanach operacyjnych jest bardzo złożone, a w niektórych przypad-
kach może wymagać niemal idealistycznego opisu rzeczywistości. W związku z tym, częstym
podejściem do uwzględnienia tego problemu jest poszukiwanie różnych modeli lub wielu zesta-
wów parametrów dla jednej znanej struktury modelu pozwalających na związanie wejść obiektu
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z jego wyjściami w różnych warunkach pracy. Zatem, aby model umożliwiał przeprowadze-
nie rzetelnych badań symulacyjnych należy umiejętnie uwzględnić szeroki zakres pracy pracy
obiektu, zarówno w kontekście jego stanu wewnętrznego, jak i oddziałujących zakłóceń, przy
pomocy skończonej liczby reprezentatywnych scenariuszy możliwych do zweryfikowania przy po-
mocy narzędzi symulacyjnych. Jest to bardzo złożone zagadnienie, które samo w sobie nie jest
zgłębiane w rozprawie. Rozważane w rozprawie scenariusze zostały opracowane w oparciu o dane
z obiektu oraz doświadczenie i wyniki badań zespołu badawczego, którego członkiem jest autor.
Ograniczają się one do tzw. normalnych warunków operacyjnych obiektu. Cała dostępna wiedza
o reaktorze biologicznym i warunkach jego pracy została zebrana w postaci modelu, tzw. po-
znawczego. Do tego celu wykorzystany został zmodyfikowany model osadu czynnego nr 2 (ang.
activated sludge model no. 2d — ASM2d). Rola tak zbudowanego modelu jest dwojaka. Po
pierwsze, pozyskany w ten sposób model pozwala na prowadzenie badań z zastosowaniem na-
rzędzi numerycznej symulacji. Jest to szeroko stosowane podejście do projektowania rozwiązań
inżynierskich dla złożonych obiektów, w szczególności tych pracujących w sposób nieprzerwany.
Do takiej kategorii można bowiem zaliczyć i oczyszczalnie ścieków. Wykorzystanie poprawnie
zbudowanego i dostrojonego modelu pozwala na predykcję zachowań rzeczywistej instalacji bez
konieczności ingerencji w jej bieżącą pracę. Opracowany ASM2d stanowi kompromis pomiędzy
dokładnością a złożonością. Po drugie, taki model stanowi formalną reprezentację, którą po-
służono się do analitycznego wyprowadzenia struktury, jak i znalezienia parametrów prostszych
strukturalnie modeli użytkowych dla celów syntezy systemu sterowania z zastosowaniem podsta-
wowych narzędzi matematycznych [29, 30]. Podejście takie ma ograniczenia, bowiem wymaga
dostępu do ASM2d danej oczyszczalni. W związku z tym przedstawione zostało również podej-
ście alternatywne identyfikacji modeli użytkowych bazujące na dostępie do danych pomiarowych.
Zakładając dostęp do informacji pomiarowej istotnych wielkości procesowych przedstawione zo-
stały dwie strategie identyfikacji parametrów tych modeli bazujące na narzędziach optymalizacji.
W ten sposób w pracy zostały zestawione trzy alternatywne podejścia do pozyskania modeli
użytkowych kontrolowanego procesu. Ponieważ w obrębie rozprawy założone zostało, że obiekt
pracuje w warunkach niepewności, przedstawione trzy podejścia odpowiednio rozszerzono dla
potrzeb identyfikacji parametrów niepewnych modeli użytkowych przy założeniu przedziałowych
modeli niepewności [31]. Również i w tym przypadku zastosowane zostały narzędzia optymaliza-
cji. Opracowane modele użytkowe, zarówno te deterministyczne, jak i te uwzględniające wpływ
niepewności, utrzymane są w formacie modeli rozmytych typu TS. Podejście takie ma wiele
zalet. Pozwala bowiem m.in. odwzorować nieliniowy charakter dynamiki obiektu przy pomocy
prostszych struktur uzupełnionych o mechanizmy wnioskowania rozmytego. Inna ciekawa cecha
takiego podejścia wynika z twierdzenia o uniwersalnej aproksymowalności [32]. W myśl tego
twierdzenia struktura modelu rozmytego typu TS przy właściwym doborze tzw. modeli lokal-
nych i odpowiedniej ich liczbie może oddać zachowanie modelowanego procesu z dowolnie małym
błędem. Dzięki temu w pewnych warunkach model typu TS może być traktowany jako zamien-
nik lub też może bardziej właściwie adekwatny reprezentant rzeczywistego procesu. Przykład
takiego zastosowania można znaleźć np. w [33]. Obie te cechy są bardzo istotne dla realiza-
cji omawianego, jak i pozostałych celów badawczych rozprawy. W kontekście omawianego celu
badawczego wyżej wymienione twierdzenie pozwala wnioskować o poprawnej paramtryzacji mo-
delu, co z kolei umożliwia nieobciążoną identyfikację jego parametrów, a w konsekwencji wpływa
na dokładność reprezentacji modelowanego zjawiska. W obrębie rozprawy weryfikacja opracowa-
nych modeli użytkowych dla celów syntezy systemu sterowania została przeprowadzona poprzez
odniesienie ich działania do tego predykowanego przez model poznawczy tj. ASM2d.

Dla potrzeb realizacji drugiego celu badawczego mającego za zadanie opracować strukturę
regulatora zdecentralizowanego oraz zdecentralizowanego z nadzorcą posłużono się koncepcjami
i narzędziami inżynierii systemów sterowania, jak i teorii systemów. Struktura zdecentralizowana
została opracowana poprzez zastosowanie do każdego z podsystemów obiektu osobnego regula-
tora typu MPI. Jak już wspomniano, każdy z MPI został zbudowany z tzw. lokalnych jednostek
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sterujących bazujących na algorytmie PI powiązanych z mechanizmem wnioskowania rozmytego
TS. Ponadto, MPI wyposażony został w mechanizm przeciwnasyceniowy oddziaływający na
wszystkie regulatory lokalne. Podstawową trudnością przy takim rozwiązaniu jest scentralizo-
wana struktura urządzenia wykonawczego tj. instalacji napowietrzającej. Jego centralizacja
wprowadza nie tylko ograniczania na poszczególne sygnały sterujące związane z podsystemami,
ale i na sumę ich wartości chwilowych. Ponadto interakcje pomiędzy samymi podsystemami
obiektu wprowadzają dodatkowe zaburzenia pracy tak zbudowanego systemu sterowania. Wy-
nika to z braku wymiany informacji o działaniach podejmowanych przez poszczególne MPI. Aby
temu zaradzić zaproponowana została struktura hierarchiczna, gdzie nad warstwą zdecentralizo-
waną umieszczony został nadzorca koordynujący pracę jednostek MPI. Taka realizacja układu
sterowania ma za zadanie wprowadzanie mechanizmu wymiany informacji w odpowiedzi na roz-
łożony charakter dynamiki obiektu. Ponadto, co pokazano w rozprawie, pozwala na pełniejsze
uwzględnienie ograniczeń systemu wykonawczego. Należy też dodać, iż wyposażenie lokalnych
jednostek sterujących w działanie całkujące członu I regulatora PI pozwoliło dostarczyć mecha-
nizmów krzepkości pozwalających niwelować pewną klasę niepewności występującą w systemie.

W myśl trzeciego celu badawczego należało wyprowadzić warunki kwadratowej stabilności dla
zdecentralizowanego systemu sterowania w warunkach niepewności. W tym miejscu posłużono
się teorią stabilności Lapunowa. Zaproponowane podejście wymagało wykorzystania wyników
otrzymanych w trakcie realizacji pierwszego celu badawczego. Całość przeprowadzonych analiz
utrzymana jest zatem w kontekście analizy dynamicznych systemów rozmytych typu TS, z ogra-
niczeniami na wejście, w tym uwzględniających niepewność w sposób przedziałowy. Otrzymane
warunki stabilności sformułowane zostały w postaci liniowych nierówności macierzowych (ang.
linear matrix inequalities — LMI). Realizacja tego zadania miała krytyczne znaczenie dla kolej-
nego czwartego celu badawczego.

W ramach czwartego celu badawczego należało opracować metodę strojenia zdecentralizowa-
nego układu regulacji zapewniającą jego kwadratową stabilność w warunkach niepewności. Dla
potrzeb realizacji tego zadania zastosowane zostały narzędzia związane z teorią systemów stero-
wania, badań operacyjnych (a dokładniej optymalizacji), jak również tzw. inteligencji oblicze-
niowej. Zastosowanie teorii systemów sterowania umożliwiło znalezienie dogodnych warunków
inicjujących algorytm optymalizacji bezgradientowej z heurystyką pozwalając na dostrojenie pa-
rametrów projektowanego systemu sterowania. Podobnie jak w jednym z omawianych poprzed-
nio przypadków istotną rolę przy doborze parametrów zaproponowanych systemów sterowania
miało zastosowanie wcześniej opracowanych modeli użytkowych. Ich wykorzystanie pozwoliło
na symulacyjną ocenę działania układu regulacji z zestawem parametrów proponowanych przez
mechanizmy algorytmu optymalizacji. Ponadto, wykorzystanie w algorytmie wyprowadzonych
warunków stabilności zagwarantowało osiągnięcie pożądanych cech zdecentralizowanego systemu
sterowania. Kolejno, zaproponowana metoda została rozszerzona dla potrzeb budowy systemu
zdecentralizowanego z nadzorcą.

Dla potrzeb realizacji ostatniego, celu badawczego należało przeprowadzić stosowane eks-
perymenty numeryczne weryfikujące działanie systemu sterowania. W tym celu wykorzystano
środowisko komputerowe oraz narzędzia programowe umożliwiające efektywną symulację wyko-
rzystywanych modeli wraz z opracowanymi algorytmami.

Ważnym elementem determinującym ramy teoretyczne rozważanego problemu są przyjęte
w rozprawie założenia. W pierwszej kolejności dotyczą one warunków pracy obiektu. Główne
ograniczenia związane z warunkami pracy obiektu wynikają z przyjętych normalnych warunków
i stanów operacyjnych samego obiektu. Dotyczy to przede wszystkim jego interakcji z otacza-
jącym środowiskiem. W szczególności wynika to z faktu przyjęcia stałej temperatury pracy
reaktora, jak również nominalnym charakterem napływu ścieków do oczyszczalni. Ponadto przy-
jęto, iż ograniczenia systemu wykonawczego dotyczą tylko jego wydajności, a zatem w kontekście
stacji dmuchaw maksymalnego możliwego do wygenerowania natężenia przepływu powietrza do
kolektora. Dla potrzeb opracowania algorytmów strojenia gwarantujących kwadratową stabil-
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ność zdecentralizowanego układu sterowania zakłada się, że modele użytkowe określone są z do-
kładnością pozwalającą na spełnienie postulatów twierdzenia o uniwersalnej aproksymowalności.
Ponadto, przyjmuje się, iż struktura modeli lokalnych jest dobrze sparamteryzowana, a zatem
możliwa jest identyfikacja jej parametrów. Założenie to nie jest jednak ograniczające, czego autor
dowodzi w rozprawie. Dla potrzeb również i tego działania przyjmuje się, iż istotne dla rozwa-
żanego procesu zakłócenia mają charakter wolno zmienny, co ma podłoże w stanie faktycznym
rozważanego przypadku aplikacyjnego. Stanowi jednak organicznie dla uogólnień opracowanych
rozwiązań. W trakcie budowy modeli rozmytych zakłada się, że rodzina funkcji i mechanizmy
wnioskowania są znane a priori w wyniku wykorzystania wiedzy eksperckiej. Dla potrzeb ilu-
stracji mechanizmu konstrukcji niepewnych modeli użytkowych przyjęto stałe i znane poziomy
niepewności znajomości parametrów modelu poznawczego. Istotną informacją jest, iż zakłada się
dopuszczalność trajektorii referencyjnych stężenia DO. Wprowadza to istotne wymagania co do
sposobu ich wyznaczania. Ponadto, zakłada się, że opracowane rozwiązania powinny być możliwe
do zaimplementowania z wykorzystaniem typowo dostępnego zestawu urządzeń zainstalowanych
w oczyszczalni (takich jak np. sterowniki programowalne).

4 Kluczowe wyniki

Do kluczowych wyników teoretycznych przedstawionych w rozprawie zaliczyć należy sformuło-
wane twierdzenia oraz ich przypadki szczególne. Najistotniejszym, w kontekście tematyki roz-
prawy jest twierdzenie dotyczące stabilności zdecentralizowanego układu sterowania z ogranicze-
niami na wejścia pracującego w warunkach niepewności. Przeprowadzony dowód tego twierdzenia
uzasadnia w dużej mierze główną postawioną w pracy tezę (H1). Wynik ten oparty jest o wa-
runki stabilności otrzymane dla przypadku scentralizowanego układu sterowania z ograniczeniami
na wejścia pracującego w warunkach niepewności. Sposób wykorzystania warunków drugiego
z wspomnianych twierdzeń sprawia, że technicznie to twierdzenie, dla przypadku scentralizowa-
nego, wydaje się ciekawe. Wynika to z zastosowanego podejścia, w którym funkcji Lapunowa dla
systemu zdecentralizowanego poszukuje się poprzez zważenie funkcji Lapunowa związanych z po-
szczególnymi, z założenia odseparowanymi, podsystemami. Wyniki te zapisane zostały również
dla przypadków szczególnych (m.in. zakładających warunki deterministyczne). Sformułowane
warunki stabilności, w każdym z przypadków zostały wyprowadzone przy założeniu kwadratowej
lub rozmytej postaci funkcji Lyapunowa. Niestety otrzymane warunki są jedynie wystarczające.
Jest to swego rodzaju ograniczenie w zaproponowanym podejściu. Na tym etapie rozpatrzone
zostały modele typu TS wykorzystujące zarówno liniowe jak i afiniczne modele lokalne. Warunki
zbieżności błędu sterowania zostały sformułowane dla przypadku lokalnych modeli liniowych przy
pewnych założeniach odnośnie struktury samego regulatora. W przypadku modeli afinicznych
wykazana została ograniczoność błędu sterowania oraz dokonano spostrzeżenia w jakich warun-
kach błąd ten ma szansę zanikać. Omówione wyniki teoretyczne uzasadniają również postawione
tezy pomocnicze (Hc2 i Hc3).

Ciekawym wynikiem rozprawy są eksperymenty identyfikacji modeli rozmytych typu TS.
Przeprowadzone zostały one z wykorzystaniem trzech niezależnych podejść do problemu zarówno
w przypadku deterministycznym, jak i uwzględniającym wpływ niepewności. W obu przypad-
kach wyniki zostały porównane (w odniesieniu do zastosowanych strategii identyfikacji) w celu
wykazania ich użyteczności. W pierwszej kolejności porównano wyniki identyfikacji parametrów
metodami bazującymi na danych w odniesieniu do tych uzyskanych z rozważań analitycznych.
W drugiej kolejności modele rozmyte (służące jako modele użytkowe dla potrzeb syntezy systemu
sterowania) zostały porównane pod względem zdolności odtwarzania sygnałów względem modelu
poznawczego tj. ASM2d. Przykładowe wyniki numeryczne dla pierwszego z czterech rozpatry-
wanych zbiorników tlenowych przedstawiono w Tabeli 1. Oceny dokonano w kontekście norm
sygnałów (`2, `∞) oraz błędu średnio-kwadratowego (ang. root mean square — RMS) wyjścio-
wych i wejściowych do obiektu, ze względu na fakt, iż eksperyment identyfikacyjny prowadzony
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był na podstawie danych zebranych w układzie zamkniętym. Działanie takie było niezbędne ze
względu na charakter dynamiki obiektu oraz oddziałujące na niego zakłócenia.

Tabela 1: Wyniki eksperymentu walidacyjnego dla modelu użytkowego pierwszej komory tlenowej

Lp. Model
Miary oceny jakości

Stężenie DO Natężenie dopływu powietrza
`2 `∞ RMS `2 `∞ RMS

1 Ref 1.22 · 101 1.32 · 100 3.60 · 10−1 9.52 · 105 1.10 · 105 2.81 · 104
2 PEM 1.25 · 102 5.31 · 100 3.68 · 100 6.30 · 107 2.09 · 106 1.86 · 106
3 COP 1.22 · 101 1.27 · 100 3.59 · 10−1 8.88 · 105 1.02 · 105 2.62 · 104

Ilustrację graficzną tego eksperymentu pokazano na Rysunku 2.

Rysunek 2: Przykładowe porównanie działania rozmytych modeli użytkowych

Analizując wyniki przedstawione na Rysunku 2 można zaobserwować, że jedna z przetestowa-
nych metod identyfikacji, a mianowicie bazująca bezpośrednio na podejściu opartym o błąd pre-
dykcji (ang. prediction error method — PEM) mocno odstaje od informacji pozyskanej z obiektu
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wirtualnego (przebieg oznaczony etykietą Data). Wynika to głównie z faktu, iż metoda ta w swo-
jej podstawowej formie bazuje na rozwiązaniu zadania optymalizacji bez ograniczeń. A zatem,
nie pozwala na uwzględnienie dodatkowej informacji o dynamice obiektu nawet jeżeli jest ona
dostępna. O ile siła rozwiązania bazującego na podejściu analitycznym (ang. analytical reference
approach — Ref) jest wiadoma, o tyle drugie z podejść bazujących na danych (ang. constrained
optimisation based approach — COP) swój wynik zawdzięcza dodatkowej informacji o dynamice
procesu zawartej w ograniczeniach zadania optymalizacji sformułowanego dla potrzeb znalezienia
parametrów.

Zadanie identyfikacji modeli użytkowych w przypadku deterministycznym zostało przepro-
wadzone dla wszystkich komór tlenowych obiektu. Warto nadmienić, iż na tym etapie zbadano
dodatkowo wpływ liczby stopni swobody na przebieg eksperymentu identyfikacyjnego. W wyniku
przeprowadzonych badań określono, że w przypadku braku wpływu niepewności dobre rezultaty
otrzymuje się zarówno dla podejścia analitycznego, jak bazującego na danych z wykorzystaniem
dodatkowej informacji o dynamice obiektu w ograniczeniach związanego z problemem zadania
optymalizacji (COP).

Kolejno przeprowadzono eksperymenty identyfikacji przedziałów parametrów w zastosowaniu
do przypadku uwzględniającego niepewność. Ilustracja graficzna wyników identyfikacji z wyko-
rzystaniem przedziałowego modelu niepewności została przedstawiona na Rysunku 3. W tym
miejscu pominięty przy wyświetleniu został wynik otrzymany przy pomocy metody błędu pre-
dykcji (PEM) ze względu na duży błąd identyfikacji.

Rysunek 3: Identyfikacja przedziałów parametrów z zastosowaniem metod Ref i COP dla pierw-
szego z czterech zbiorników tlenowych

W Tabeli 2 przedstawiono wartości numeryczne eksperymentów identyfikacji przedziałów
parametrów (θR i,j , gdzie i ∈ 1, 5, j ∈ 1, 3 oznaczają odpowiednio region i numer parametru)
użytkowych modeli rozmytych. Wyniki zawarte w Tabeli 2 uwzględniają przypadek zastosowania
metody PEM.

Analizując wyniki identyfikacji przedziałów niepewności można by się spodziewać, że z uwagi
na konserwatyzm podejścia numerycznego przedziały wyznaczone analitycznie zostaną zawarte
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Tabela 2: Estymacja przedziałów parametrów dla pierwszej komory tlenowej

Region Metoda Parametry i ich przedziały
(i) θR i,1 θR i,2 θR i,3

1
Ref

[
5.76 · 10−1 7.06 · 10−1

] [
1.05 · 10−5 1.76 · 10−5

] [
9.88 · 10−3 1.33 · 10−2

]
PEM

[
2.83 · 10−4 8.39 · 10−2

] [
1.03 · 10−6 5.70 · 10−6

] [
7.66 · 10−1 9.66 · 10−1

]
COP

[
1.75 · 10−1 5.57 · 10−1

] [
6.47 · 10−8 1.29 · 10−5

] [
4.82 · 10−3 1.08 · 10−2

]
2

Ref
[
7.64 · 10−1 8.45 · 10−1

] [
9.52 · 10−6 1.61 · 10−5

] [
1.13 · 10−2 1.45 · 10−2

]
PEM

[
2.53 · 10−4 4.46 · 10−2

] [
1.14 · 10−6 6.02 · 10−6

] [
8.37 · 10−1 9.93 · 10−1

]
COP

[
7.75 · 10−1 9.92 · 10−1

] [
8.21 · 10−8 1.23 · 10−5

] [
2.48 · 10−3 1.26 · 10−2

]
3

Ref
[
8.27 · 10−1 8.99 · 10−1

] [
7.19 · 10−6 1.31 · 10−5

] [
1.17 · 10−2 1.49 · 10−2

]
PEM

[
9.58 · 10−4 3.03 · 10−2

] [
1.32 · 10−6 5.35 · 10−6

] [
8.95 · 10−1 9.98 · 10−1

]
COP

[
3.78 · 10−1 8.88 · 10−1

] [
3.09 · 10−7 9.84 · 10−6

] [
6.59 · 10−5 1.32 · 10−2

]
4

Ref
[
8.74 · 10−1 9.25 · 10−1

] [
4.22 · 10−6 9.34 · 10−6

] [
1.20 · 10−2 1.51 · 10−2

]
PEM

[
2.35 · 10−4 2.15 · 10−2

] [
9.29 · 10−7 4.58 · 10−6

] [
9.16 · 10−1 1.01 · 100

]
COP

[
1.40 · 10−1 8.88 · 10−1

] [
4.55 · 10−6 6.52 · 10−6

] [
6.73 · 10−5 1.35 · 10−2

]
5

Ref
[
9.03 · 10−1 9.42 · 10−1

] [
2.69 · 10−7 4.40 · 10−6

] [
1.22 · 10−2 1.53 · 10−2

]
PEM

[
2.35 · 10−4 1.27 · 10−2

] [
5.02 · 10−7 1.10 · 10−6

] [
9.53 · 10−1 9.98 · 10−1

]
COP

[
4.43 · 10−1 9.13 · 10−1

] [
1.48 · 10−6 2.12 · 10−6

] [
6.83 · 10−5 1.37 · 10−2

]
wewnątrz tych wyznaczonych numerycznie. Taka wzajemna relacja otrzymanych wyników po-
zwoliłaby wnosić o gwarancji krzepkości estymat parametrów. Niestety, wyniki otrzymane z wy-
korzystaniem podejść numerycznych PEM i COP nie posiadają tych cech. Zatem wyznaczone
przy ich pomocy przedziały nie gwarantują, że rzeczywiste parametry są w nich zawarte. Fakt ten
wynika w dużej mierzy z trudności planowania eksperymentu identyfikacyjnego i dostępności da-
nych pomiarowych. W celu rozwiązania problem należałoby posłużyć się metodami modelowania
danych, co samo w sobie jest zagadnieniem złożonym. Niemniej, brak gwarancji krzepkości nie
świadczy o całkowitej bezużyteczności modeli otrzymanych za pomocą podejść numerycznych.
Oznacza to tylko tyle, że pomimo posługiwania się modelem z założenia krzepkim istnieje pewna
dodatkowa niepewność wynikająca z błędów modelowania, choć ta z kolei może okazać się zna-
cząco mniejsza niż w przypadku zastosowania modeli deterministycznych. Dokładne określenie
takich wzajemnych zależności wymaga jednak dalszych badań.

Natomiast jako kluczowe wyniki numeryczne autor postrzega wyniki eksperymentów symula-
cyjnych weryfikujących działanie zaprojektowanych systemów sterowania. Na tym etapie ponow-
nie model poznawczy ASM2d wykorzystano jako wirtualny obiekt. Dla czytelności prezentacji
rezultatów schemat ogólny układu regulacji zamieszczono na Rysunku 4.
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Rysunek 4: Ogólny schemat układu sterowania

Na Rysunku 5 zilustrowano strukturę regulatora zdecentralizowanego.

Rysunek 5: Struktura zdecentralizowanego układu regulacji
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Natomiast na Rysunku 6 zilustrowano strukturę regulatora zdecentralizowanego z nadzorcą.

Rysunek 6: Struktura zdecentralizowanego układu regulacji z nadzorcą

Modyfikacja struktury względem systemu zdecentralizowanego (Rysunek 5) polega na wpro-
wadzeniu warstwy nadzorcy. Warstwa to na podstawie informacji z obiektu (y(k)) oraz sprzęże-
nia od urządzenia wykonawczego (niosącego informację o chwilowych wartościach przykładanych
sterowań usup(k) oraz dostępnej wydajności chwilowej uavail(k)) wpływa na niższą w hierarchii
warstwę poprzez v(k).
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Przykładowy wynik walidacji zdecentralizowanego systemu sterowania dla dwóch pierwszych
komór tlenowych zilustrowano odpowiednio na Rysunkach 7 – 8.
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Rysunek 7: Ilustracja pracy zdecentralizowanego systemu sterowania w pierwszej komorze tle-
nowej

15



0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

time [d]

0.5

1.5

2.5
C

O
2
(k
)
[g
O

2
/m

3
]

480

710

940

C
O

2
(k
)
[g
O

2
/m

3
]

Interaction

Respiration

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

time [d]

0

1

2

3

C
O

2
2
(k
)
[g

O
2
/m

3
]

Reference DO concentration in AT2

DO concentration in AT2 (validation)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

time [d]

0

2

4

6

8

10

Q
a
ir
2
(k
)
[g

O
2
/m

3
]

×10
4

Reference Qref
air 2(k)

Applied Qref
air 2(t)

Rysunek 8: Ilustracja pracy zdecentralizowanego systemu sterowania w drugiej komorze tlenowej

Analizując przedstawione na Rysunkach 7 – 8 wyniki, w normalnych warunkach operacyjnych
ilustrowanych przez interakcję od wcześniejszej komory oraz respirację (wykresy górne na Rysun-
kach 7 – 8), zaobserwować można, że system zdecentralizowany sterowania jest w stanie śledzić
przedziałami stałą trajektorię referencyjną stężenia DO (wykresy środkowe na Rysunkach 7 – 8).
Obserwuje się, zatem, że koncentracja DO (CO2 i(k), ∀i ∈ 1, 2), nadąża za zmianami warto-
ści referencyjnej. Ponadto, generowane sygnały sterujące (wykresy dolne na Rysunkach 7 – 8)
są realizowane niemal idealnie.Warto dodać, ze powyższe obserwacje dotyczą wszystkich komór
tlenowych reaktora biologicznego, co szczegółowo przedstawiono w rozprawie.
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Z uwagi na fakt, iż w rozprawie obok struktury zdecentralizowanej opracowano również struk-
turę zdecentralizowaną z nadzorcą, na Rysunku 9 przedstawiono wyniki porównawcze działania
obu systemów sterowania.
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Rysunek 9: Porównanie działania systemu zdecentralizowanego oraz zdecentralizowanego z nad-
zorca w obrebie pierwszej komory tlenowej

Porównując przebiegi przedstawione na Rysunku 9 można dopatrzeć się okresów, gdzie sy-
gnały przesyłane w strukturze z nadzorcą różnią się znacząco od tych zarejestrowanych w trakcie
działania zdecentralizowanego układu regulacji. Ilustrują one aktywność warstwy nadzorcy, który
manipuluje działaniem regulatora wieloobszarowego powiązanego z pierwszą komorą, w celu za-
pewniania spełnienia ograniczenia na chwilową dopuszczalną wartość sumy sygnałów sterują-
cych. Co ciekawe mechanizm ten sprawdza się również w sytuacjach, w których dochodzi do
ograniczenia wydajności układu wykonawczego w wyniku zatrzymania dmuchawy lub w wyniku
pojawienia się usterki. Wyniki eksperymentów symulacyjnych przedstawiających taki scenariusz
zawarte zostały w rozprawie.
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5 Znaczenie praktyczne i teoretyczne

Jak wskazano w sekcji pierwszej typowym podejściem do problemu sterowania stężeniem DO
w praktyce jest zastosowanie rozwiązań wykorzystujących klasyczne regulatory PID o stałych
parametrach. Bezpośrednie przejście z rozwiązań rozpowszechnionych w praktyce do tych pro-
ponowanych w literaturze np. bazujących na podejściu predykcyjnym, postrzegane jest przez per-
sonel obsługujący instalację jako bardzo wymagające. W istocie algorytmy predykcyjne, w tym
te wykorzystujące modele, mają zupełnie odmienną, od klasycznych PID, podstawę działania.
Oznacza to potencjalnie dodatkowe koszty związane z wdrożenia rozwiązania. Rozwiązanie pro-
ponowane w dysertacji posiada dwie cechy podnoszące jego atrakcyjność. Po pierwsze, podstawa
działania zaproponowanych regulatorów opiera się o sprawdzone i znane rozwiązania (struktury
PID). Po drugie, opracowane struktury i algorytmy są możliwe do zaimplementowania z wyko-
rzystaniem typowo dostępnej infrastruktury. W rezultacie zysk z implementacji proponowanych
struktur sterowania jest taki, iż zapewniają one kontrolę stężenia DO w szerszym zakresie sta-
nów i warunków operacyjnych niż rozwiązania bazujące na klasycznych PID. Daje to możliwości
dalszego rozwoju układów sterujących poprzez np. dołożenie wyższych warstw sterowania opty-
malizujących pracę obiektu.

Ze strony teoretycznej, wyniki zawarte w dysertacji mają swój wkład w rozwój wiedzy z za-
kresu inżynierii systemów sterowania. Po pierwsze, w zakresie metod projektowania i strojenia
zdecentralizowanych systemów sterowania, jak i w ich wersji wyposażonej w nadzorcę, w zasto-
sowaniu do nieliniowych systemów dynamicznych działających w warunkach niepewności. Po
drugie, w zakresie analizy stabilności systemów rozmytych z ograniczeniami na wejścia działają-
cych w warunkach niepewności.

Wyniki przedstawionych badań mają również znaczenie społeczne. Poprzez poprawę wskaź-
ników jakości działania procesów oczyszczania ścieków można istotnie wpływać na czystość wód
i w konsekwencji całego środowiska. Prowadzi to zatem do poprawy warunków życia.

6 Zadania na przyszłość

Do ciekawych problemów badawczych związanych z przedstawioną w dysertacji tematyką można
zaliczyć: określenie potencjalnych zysków wynikających z możliwości wykorzystania modeli o struk-
turze afinicznej dla potrzeb syntezy modeli poznawczych; opracowanie warunków stabilności
uwzględniających niestacjonarność w parametrach modeli jak również uwzględniających struk-
turę nadzorcy. Ponadto w przypadku, gdyby udało się opracować warunki stabilności uwzględnia-
jące istnienie warstwy nadzorczej umożliwiłoby to dalszy rozwój metod strojenia takich struktur.

18



Literatura

[1] R. W. Crites, E. J. Middlebrooks, and R. K. Bastian. Natural Wastewater Treatment Sys-
tems, Second Edition. CRC Press, Feb 2014. ISBN 978-1-4665-8326-9. doi: 10.1201/b16637-
1.

[2] N. F. Gray. Biology of wastewater treatment, volume Series on environmental science and
management. Imperial College Press, 2004.

[3] Duncan Mara, Nigel Horan, R G. A. Feachem, Debra Huffman, Walter Betancourt, Joan
Rose, Pierre Payment, Jamie Bartram, Guy Howard, Hillel Shuval, Badri Fattal, Paul Gale,
Alan Godfree, David Johnstone, Paul Lessard, Yann Bihan, Luis Melo, Paolo Madoni,
Thomas Cloete, and Benjamin Telsch. Handbook of water and wastewater microbiology. 09
2003. ISBN 978-0-12-470100-7. doi: 10.1016/B978-012470100-7/50000-5.

[4] Nicholas P. Cheremisinoff. Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies.
Butterworth-Heinemann, Woburn, 2002. ISBN 978-0-7506-7498-0. doi: 10.1016/B978-
075067498-0/50000-0.

[5] A. C. van Haandel and J. G. M. van der Lubbe. Handbook of Biological Wastewater Treat-
ment: Second Edition. IWA Publishing, 2007.

[6] M. Henze, M.C.M. van Loosdrecht, and G.A. Ekama. Biological Wastewater Treatment:
Principles, Modeling, and Design. Intl Water Assn, 2008.

[7] Główny Urząd Statystyczny. Ochrona środowiska. Informacje i opracowania statystyczne.
Zakład Wydawnictw Statystycznych ZWS, Warsaw, 2009. ISSN 0867-3217. Dostępne także
pod adresem: www.stat.gov.pl.

[8] C.P. Grady, Jr. Daigger Leslie, Glen T. Love, Nancy G. Filipe, and Carlos D.M.. Biological
Wastewater Treatment (3rd Edition). Taylor & Francis, 2011.

[9] J.A. Mueller, W.C. Boyle, and H.J. Pöpel. Aeration: Principles and Practice. CRC Press,
2002.

[10] P Keskar. Control and optimisation of unit operations - aeration and DO controls., pages
1484–1506. CRC Press, 2006.

[11] C.K. Yoo, H.K. Lee, and I. Beum Lee. Comparison of process identification methods and
supervisory control in the full scale wastewater treatment plant. In Basanez and de la Puente
[34], pages 47 – 52. doi: 10.3182/20020721-6-ES-1901.01398.

[12] M. A. Brdys, W. Chotkowski, K. Duzinkiewicz, K. Konarczak, and R. Piotrowski. Two-level
dissolved oxygen control for activated sludge processes. In Basanez and de la Puente [34].

[13] R. Piotrowski, M. A. Brdys, and D. Miotke. Centralized dissolved oxygen tracking at
wastewater treatment plant: Nowy Dwor Gdanski case study. volume 43, pages 292–297,
2004. doi: 10.3182/20100712-3-FR-2020.00049.

[14] R. Piotrowski, M.A. Brdys, K. Konarczak, K. Duzinkiewicz, and W. Chotkowski. Hierar-
chical dissolved oxygen control for activated sludge processes. Control Engineering Practice,
16:114 – 131, 2008. doi: 10.1016/j.conengprac.2007.04.005.

[15] K. Duzinkiewicz, M. A. Brdys, W. Kurek, and R. Piotrowski. Genetic Hybrid Predictive
Controller for Optimized Dissolved-Oxygen Tracking at Lower Control Level. IEEE Trans-
actions on Control Systems Technology, 17(5):1183–1192, Sept 2009. ISSN 1063-6536. doi:
10.1109/TCST.2008.2004499.

19



[16] R. Piotrowski, K. Duzinkiewicz, and M. A. Brdys. Dissolved oxygen tracking and control
of blowers at fast time scale. In Borne and Filip [35], pages 281 – 287. doi: 10.1016/S1474-
6670(17)31625-7.

[17] S. Cristea, C. de Prada, D. Sarabia, and G. Gutiérrez. Aeration control of a wastewater
treatment plant using hybrid {NMPC}. Computers & Chemical Engineering, 35(4):638 –
650, 2011. ISSN 0098-1354. doi: 10.1016/j.compchemeng.2010.07.021.

[18] Hong-Gui Han, Jun-Fei Qiao, and Qi-Li Chen. Model predictive control of dissolved oxygen
concentration based on a self-organizing RBF neural network. Control Engineering Practice,
20(4):465 – 476, 2012. ISSN 0967–0661. doi: 10.1016/j.conengprac.2012.01.001.

[19] Ting Yang, Wei Qiu, You Ma, Mohammed Chadli, and Lixian Zhang. Fuzzy model-based
predictive control of dissolved oxygen in activated sludge processes. Neurocomputing, 136:
88 – 95, 2014. ISSN 0925-2312. doi: 10.1016/j.neucom.2014.01.025.

[20] R. Piotrowski. Two-level multivariable control system of dissolved oxygen tracking and
aeration system for activated sludge processes. Water Environ. Res., 87(1):3–13, 2015. doi:
10.2175/106143014x14062131178916.

[21] P. Domanski, M. A. Brdys, and P. Tatjewski. Design and stability of fuzzy logic multi –
regional output controllers. International Jounral of Applied Mathematics and Computer
Science, 9(4):883–897, 1999.

[22] Y. Han, M. A. Brdys, and R. Piotrowski. Nonlinear PI control for dissolved oxygen tracking
at wastewater treatment plant. 2008. doi: 10.3182/20080706-5-KR-1001.02301.

[23] T. Zubowicz. Inteligentny regulator PI z krzepkim mechanizmem FTC do celów sterowania
stężeniem rozpuszczonego tlenu w biologicznej oczyszczalni ścieków w Kartuzach. Praca
magisterska. Politechnika Gdańska, 2008.

[24] T. Zubowicz and M. A. Brdys. Decentralized oxygen control in multi-zone aerobic bioreactor
at wastewater treatment plant. In Borne and Filip [35]. doi: 10.3182/20100712-3-FR-
2020.00050.

[25] L. Åmand, G. Olsson, and B. Carlsson. Aeration control - a review. Water Sci. Technol.,
67(11):2374–2398, 2013. doi: 10.2166/wst.2013.139.

[26] R. Piotrowski. Zintegrowane sterowanie predykcyjne stężeniem tlenu w reaktorze biologicz-
nym. Rozprawa doktorska. Politechnika Gdańska, 2005.

[27] K. Bartoszewski. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Polskie Zrzeszenie Inżynierów
i Techników Sanitarnych Oddział w Poznaniu, 1997. ISBN ISBN 83-902173-5-X.

[28] G. Ewald, T. Zubowicz, and M. A. Brdys. Optimised allocation of actuators for
DWDS. Journal of Process Control, 32:87 – 97, 2015. ISSN 0959-1524. doi:
10.1016/j.jprocont.2015.05.003.

[29] W. Chotkowski, M. A. Brdys, and K. Konarczak. Dissolved oxygen control for activated
sludge processes. International Journal of Systems Science, 36(12):727–736, 2005. doi:
10.1080/00207720500218866.

[30] T. Zubowicz, K. Duzinkiewicz, and R. Piotrowski. Takagi-sugeno fuzzy model of dissolved
oxygen concentration dynamics in a bioreactor at WWTP. In Methods and Models in
Automation and Robotics (MMAR), 2017 22nd International Conference on, pages 1051–
1056. IEEE, 2017. doi: 10.1109/MMAR.2017.8046975.

20



[31] Y. Ben-Haim. Convex models of uncertainty: Applications and implications. Erkenntnis,
41(2):139–156, 1994. ISSN 0165-0106. doi: 10.1007/BF01128824.

[32] K. Tanaka and H.O. Wang. Fuzzy Control Systems Design and Analysis: A Linear Matrix
Inequality Approach. Wiley, 2004. ISBN 0-471-22459-6.

[33] R. Qi and M.A. Brdys. Stable Indirect Adaptive Control Based on Discrete-time T-
S Fuzzy Model. Fuzzy Sets Syst., 159(8):900–925, Apr 2008. ISSN 0165-0114. doi:
10.1016/j.fss.2007.08.009.

[34] Luis Basanez and Juan A. de la Puente, editors. Proceedings of 15th IFAC World Congress,
Barcelona, July 21–26, 2002.

[35] P. Borne and F. G. Filip, editors. Proceedings of 12th IFAC Symposium on Large Scale
Systems: Theory and Applications., 2010.

21


