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JELÖLÉSJEGYZÉK
Latin betűvel jelöltek
A
alj
aL
al-1
k
B
b
xb, yb
bl
C

geometriai transzformáció nemszinguláris mátrixa
l-edik rétegben j-edik neuronjának kimenete az ANN-ben
ANN kimenetének vektorra
(l-1)-edik réteg k-adik neuronjának kimenete az ANN-ben
lángkép kék színcsatornája
ANN bias értéke
tüzelőberendezés koordináta-rendszere
l-edik réteg neuronjaihoz tartozó bias értéke az ANN-ben
ANN hibafüggvény

CO

füstgáz szén-monoxid tartalma

[ppm]

CO2

füstgáz széndioxid tartalma

[%(V/V)]

CORta
k

RMSEta változása xk nélkül

E*ACM
Ekényszer

ACM kontúrjának energiája

Evonal'
f(x)
G

simított lángkép
ANN nemlineáris aktivációs függvénye
lángkép zöld színcsatornája

H1
xi, yi
L
m
max|r|
modelli
n
N
ninst
NOx
nta
O2
p0
p25

projektív geometriai transzformáció vektorfüggvénye
lángkép koordináta-rendszere
ANN összes rétegszáma
tanító minta elemszáma
r abszolút értékeinek maximuma
előrejelző modell önálló párhuzamosan működő i-edik egysége
tanító minták teljes száma
yg,ACM koordináták száma
összes időpillanat száma egy méréssorozatban
füstgáz nitrogén-oxid tartalma
előrejelzés idő rekeszeinek száma
füstgáz oxigén tartalma
reakciózóna határvonal koordinátáinak 0. percentilise
reakciózóna határvonal koordinátáinak 25. percentilise

p50
p100
pt
r
Rot

reakciózóna határvonal koordinátáinak 50. percentilise
reakciózóna határvonal koordinátáinak 100. percentilise
bemeneti paraméterek értékei t időpontban
Pearson féle korrelációs együttható
geometriai transzformáció 2x2-es rotációs mátrixa

[mm]

ACM kényszer energia tagja
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[pixel]

[ppm]
[%(V/V)]
[m]
[m]
[m]
[m]

R
R2
RMSEta
s
t
Sta
k
ta
tbin
Tfüstgáz
tif
ti
Tki
Ttűztér
tx, ty
Δt
ΔT
Tta
ti
Tobs
ti
Tobs
ti→ta
Tt+i
ki
v
v(s)
w
wkényszer
wvonal
wljk
xk
Xa, Ya
xg, yg
y(x)
yg,ACM
zlj

lángkép piros színcsatornája
determinációs együttható
ta időrekeszhez tartozó átlagos négyzetes hiba négyzetgyöke
geometriai transzformáció izentrópikus átméretezése
geometriai transzformáció transzlációs (eltolás) vektora
xk kimeneti érzékenysége
előrejelzés idő rekeszének indexe
időrekesz nagysága
füstgáz hőmérséklet a füstgázcsatornában
két láng-képalkotás között eltelt idő
előrejelzés kezdő időpontjának indexe
kilépő vízhőmérséklet
tűztérhőmérséklet
hasonlósági transzformáció transzlációja
paraméterek közötti válaszidő különbség
kilépő és belépő vízhőmérséklet különbsége
ta időrekeszhez tartozó ti aktuális időpillanatban készült
előrejelzés becsült kilépő vízhőmérséklete
mért kilépő vízhőmérséklet ti időpillanatban
ta időrekeszhez tartozó mért kilépő vízhőmérséklet
kilépő vízhőmérséklet becsült értéke t aktuális időpont előtt az idik időpontban
geometriai transzformáció méretezési paramétere
ACM parametrikus formája
ANN súlya
ACM kényszer erő tagjának súlytényezője
ACM kép erő tagjának súlytényezője
(l-1) -edik réteg k-adik neuronja és az l-edik réteg j-edik neuronja
közti súly az ANN-ben
ANN k-adik bemenete
összehasonlítandó adatvektor
tüzelőberendezés rostélyának koordináta-rendszere
ANN elvárt kimenete
reakció zóna y koordinátái a rostély koordináta-rendszerében
l-edik réteg j-edik súlyozott bemenet az ANN-ben
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[s]
[°C]
[s]
[°C]
[°C]
[min]

[°C]
[°C]
[°C]

[mm]

Görög betűvel jelöltek
ϴ
δlj

geometriai transzformáció rotációja
l-edik réteg j-edik neuronjának hibája az ANN-ben

δLj
η

kimeneti réteg hibája az ANN-ben

τ

keresztkorrelációs analízis átlagos eltolási értéke

|∇|

lángkép piros színcsatornájához tartozó gradiens nagyság értékek

Θ(∇I)

lángkép piros színcsatornájához tartozó gradiens irány értékek

tanulási ráta (learning rate)
[s]

Angol rövidítések
PDF
ANN
SGD
MSE
RMSE
ACM

Probability Density Function
Artifical Neural Network
Stochastic Gradient Descent
Mean Square Error
Root Mean Square Error
Active Contour Model

valószínűségi sűrűségfüggvény
mesterséges neurális hálózat
sztochasztikus gradiens ereszkedéses módszer
átlagos négyzetes hiba
átlagos négyzetes hiba négyzetgyöke
aktív kontúr modell
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1. BEVEZETÉS
A biomassza az emberiség történetében legrégebben alkalmazott energiaforrás. A
klímaváltozás és a kimerülő fosszilis energiaforrások miatt az elmúlt évtizedben a fenntartható
energiatermelés a kutatás és fejlesztés előtérbe került. Az energiahordozók közül rövidtávon
a biomassza tekinthető az egyetlen életképes megoldásnak a globális energiaigény megújuló
alapon való kielégítésére. Az évenként kitermelhető biomassza mennyisége közel azonos a
kitermelhető szén mennyiségével [1]. Pusztán az erdőgazdálkodást tekintve, az évenkénti
fakitermelés eléri az 530 milliárd m3-t, amely a világ energiaigényének 10%-át képes fedezni
[2]. 2010-ben az EU 27-ben a megközelítőleg 3000 PJ megújuló alapú fűtés- és hűtéscélú
energiatermelés közel 91%-a biomasszából származott – az előrejelzések szerint az
energiahordozó meghatározó szerepe várhatóan 2020-ig és azon túl is megmarad [3].
A biomassza alapú hő- és villamosenergia-termelésben messze a legszélesebb körben
alkalmazott technológia a tüzelés, amely több mint 90%-os részarányú. Ezen belül az egyik
legelterjedtebb módszer az úgynevezett rostélyos tüzelés. A hőtermelésben alkalmazott
rostélyos tüzelőberendezések pár kW-tól egészen 150 MW hőteljesítményig működnek széles
körben. A viszonylag kicsinek mondható maximális hőteljesítmény nem jelent hátrányt, mivel
a napjainkban széles körben alkalmazott decentralizált hőtermelő rendszereket kifejezetten
ebben a teljesítménytartományban üzemeltetik, hogy a 2-5 %-os csővezetéki hőveszteség
megtakarítható legyen. A rostélyos szerkezet és technológia előnye, hogy rugalmas a
felhasználható tüzelőanyag tekintetében [2]. A technológia nagy nedvesség- és hamutartalmú
és változó szemcseméretű tüzelőanyag hasznosítására is alkalmas, ennek köszönhetően egyre
szélesebb körben használják [4, 5]. Az általában alkalmazott tüzelőanyagok közül a fásszárú
növényi anyagból képzett keverékek jól tüzelhetők, azonban a lágyszárú növények, mint pl.
szalma, gabonafélék, fű tüzelése számos üzemeltetési nehézséghez vezethet a hamu alacsony
lágyulási hőmérséklete miatt [5]. Más technológiákhoz képest kisebb hatásfokuk és a rostély
mozgatása miatti magasabb szállópor-kibocsátásuk ellenére, a rostélyos berendezések
egyszerű felépítésük és üzemeltetésük miatt népszerűek [4].
A rostélyos technológiára általánosan jellemző, hogy a tüzelőanyagot a rostély legfelső
pontján adagolják be a kimenő hőteljesítmény igénynek megfelelően és az a - több részből
álló, külön-külön vezérelhető - rostély vége felé haladva fokozatosan ég ki a primer égési
levegő több fokozatban történő hozzáadásával. A primer égési levegőt a rostély alól
áramoltatják a tűztérbe, létrehozva egy intenzív égési zónát közvetlenül az tüzelőanyag-ágy
felett, míg a szekunder levegőt a rostély felett vezetik be. Ezt követően a visszamaradt hamut
mechanikus szerkezet hordja ki a rostély végén lévő hamutárolóból [2]. A tüzelőanyag
adagolása jellemzően nyomólap vagy Stoker csiga segítségével történik. A tüzelőanyag
rostélyon való előrehaladását gravitációs vagy mechanikus mozgatással érik el. Ennek
függvényében számos rostélykialakítás létezik: sík-, ferde-, lépcsős rostélyok és ezek
kombinációi merev kivitelben, mozgatható kivitelek, mint henger-, teljes vagy részadagoló
rostély (pl. szalagformájú láncrostély stb.) [1].
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A biomassza égésének folyamata a rostélyos tüzelésben négy szakaszból áll: száradásból, az
illó komponensek kiválásából (termikus bomlás), az illók égéséből a primer és szekunder
tűztérben, és a kötött karbon kiégéséből a rostélyon (1. ábra). Ezen folyamatok
végbemenetele és ezen keresztül a teljes folyamat hatékonysága és károsanyag-kibocsátása
jelentősen függ a berendezés szerkezeti jellemzőitől, a tüzelőanyag tulajdonságaitól, égési
folyamataitól és a berendezés konkrét működtetési paramétereitől [6]. Az égési levegő több
fokozatban történő hozzáadása miatt az említett szakaszok térben jól elkülöníthetők. A tüzelés
égéstermékei gázhalmazállapotú füstgázkomponensek, szilárd pernye és salak [3]. A
folyamatok szabályozása kritikus a kis károsanyag-kibocsátás és a magas hatásfok elérése
szempontjából.

1. ábra. A biomassza égési szakaszai a rostélyos tüzelőberendezés függőleges metszeti
rajzában [4]
A rostélyos tüzelőberendezésekben a biomassza tökéletes kiégése és az optimális stabil
üzemelés elérése a tüzelőanyag adagolás, az elsődleges és másodlagos égési levegők és a
rostélyelemek mozgásának vezérlésével valósíthatók meg [4]. E paraméterek beállítása
jellemzően tapasztalati úton, manuálisan történik. A szabályozás során a beállított értékek
általában csak a teljesítmény függvényében változnak, ennélfogva a technológia, egy adott
szabályozási rutin mellett kizárólag egy adott minőségű biomassza hatékony tüzelését teszi
lehetővé.
Időben állandó minőségű tüzelőanyag előállítása és betárolása ipari körülmények között
nehezen megoldható kiváltképp a sok esetben alkalmazott különböző tüzelőanyagok együtttüzelése esetén. Azonban közel azonos tulajdonságú tüzelőanyag betárolásánál is számítani
kell annak minőségének időbeli folyamatos változására. Bedane és társai mérésekkel
bizonyították, hogy a tárolás körülményei, a napi időjárás és az évszakok változása is nagy
hatással van a tárolt tüzelőanyag tulajdonságainak változására [7]. Afzal és társai
7

megállapították, hogy fehér nyír különböző körülmények közötti tárolása során 1 év alatt
folyamatosan és jelentősen változott a tüzelőanyag nedvességtartalma, hamutartalma,
fűtőértéke és szárazanyagvesztesége [8]. Ezen tüzelőanyag jellemzők szűk határon belüli
változása is jelentősen befolyásolja a tüzelés hatékonyságát. Yang és társai megállapították,
hogy rostélyos tüzelésnél az átlagos égési sebesség (burning rate), vagyis az egységnyi rostély
felületen, egységnyi idő alatt kiégett tüzelőanyag tömegárama leginkább a tüzelőanyag
szemcseméretétől függ. Az égés sztöchiometriáját és a füstgáz CO koncentrációját a
tüzelőanyag égéshője, szemcsemérete és a tüzelőanyagban lévő éghető elemek (C, H)
oxigénhez képesti tömegaránya befolyásolja, míg a maximális tűztérhőmérsékletre jelentős
hatást gyakorol a tüzelőanyag térfogatsűrűsége [9]. Mindezen jellemzők mellett a biomassza
nedvességtartalmának változása okozza az egyik legnagyobb problémát, amely kisebb
tüzelőberendezéseknél fokozottan jelentkezik, ami nagymértékben csökkenti az égéshőt és a
tüzelés hatékonyságát, mindezek mellett jelentősen megnöveli a szárítás időigényét [10, 11].
Az utóbbi időben a fosszilis tüzelőanyagok költségei és a nukleáris energiahasznosítással
kapcsolatos aggodalmak és a növekvő környezetvédelmi aggályok miatt az alternatív
energiaforrások hasznosítása és azon belül a gyenge minőségű és heterogén tüzelőanyagok
vagy tüzelőanyagkeverékek alkalmazása globális trendé vált [12]. Az e tüzelőanyagokra való
átállás a közepes méretű, néhány MW hőteljesítményű, decentralizált biomasszatüzelésben
legáltalánosabban elterjedt rostélyos tüzelési technológiáknál számos nehézséggel jár. Ezek
közül kiemelendő a csökkenő termikus hatásfok, a növekvő károsanyag-kibocsátás [13, 14]
azon belül is a füstgázzal elragadott szilárd részecskék tömegáramának és koncentrációjának
nagymértékű növekedése [15, 16, 17] lerakódások képződése a füstjártokban és a hőcserélő
felületeken [18], instabil láng kialakulása a tűztérben és a füstgázzal érintkező szerkezeti
elemek korróziója [19, 18, 5]. Ezen problémák orvoslása elengedhetetlen a rostélytüzelési
technológia hatékonyabbá, környezetkímélőbbé, biztonságosabbá és gazdaságosabbá tétele
céljából.

2. KUTATÁS HÁTTERE, MOTIVÁCIÓJA
Napjainkban a rostélytüzeléses technológiával kapcsolatos kutatás-fejlesztés jelentős
intenzifikálása látható, egyrészt a növekvő fosszilis tüzelőanyag-árak, másrészt a megújuló
energiaforrások hasznosítása melletti egyre erősebb elkötelezettség miatt. A rostélyos
biomasszatüzelés széntüzeléshez való hasonlósága és az ebben szerzett több évtizedes
tapasztalat és tudás ellenére, a biomassza energetikai hasznosítása – a tüzelőanyag egyes
kémiai és fizikai tulajdonságainak, és ebből fakadó eltérő tüzelési és kibocsátási jellemzőik
miatt – számos nehézséget okoz. A problémák megoldását célzó kutatómunkának három fő
iránya alakult ki.
Az első kutatási irány, amelyhez számos kutató munka kapcsolódik [20, 21, 22], az elsődleges
szennyezők képződésének mechanizmusát és a kibocsátás mérséklését vizsgálja a nitrogénoxidok (NOx), a sósav (HCl), a kén-oxidok (SOx), a poliklór-dibenzodioxinok (PCDD) és furánok
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(PCDF), a szállópor, a nehézfémek és az elégetlen karbon részecskék kibocsátásának
tekintetében.
A lerakodás képződését és a magashőmérsékletű korrózió kialakulásának mechanizmusát
vizsgáló kutatások különféle tüzelőanyag adalékanyagok és más tüzelőanyagokkal (szén,
tőzeg, iszap) való együttégetés alkalmazásának lehetőségeit vizsgálták a hamu lágyulási
hőmérséklet növelése és korrozív gázok keletkezésének megakadályozása végett [23, 24, 25].
A rostélyon lévő tüzelőanyagágyban végbemenő összetett biomassza konverzió, a kiégési
zónában jelenlevő turbulens áramlás és a köztük lévő intenzív kölcsönhatás miatt a kutatások
harmadik csoportja a tüzelőanyagágyban végbemenő biomassza konverziója, a kiégési
zónában kialakuló keveredés és égés, a NOx képződés és kibocsátás, valamint lerakódás
képződés matematikai és áramlástani modellezhetőségét vizsgálta. Kis számban ugyan, de
található olyan munka is, amely a szakaszos tüzelőanyag adagolás és rostély mozgatás hatását
vizsgálta numerikus modellezés útján [4].
Korábbi kutatómunkák között található a technológia konstrukciójának modernizációját és
optimalizációját célzó fejlesztések is. Ezen tanulmányok többsége az égési levegő rendszer, a
tüzelőanyag kezelő és adagoló rendszer, valamint a rostélyelemek korszerűsítésének
lehetőségeit vizsgálták [26, 4].
A negyedik, jelenleg kisszámú kutatómunkát magába foglaló, ugyanakkor a tüzeléstechnika
más területein széles körben elterjedt és intenzíven növekvő kutatási terület a korszerű,
közvetett méréseken alapuló felügyeleti rendszerek alkalmazhatóságának vizsgálata, amelyek
a tapasztalatok alapján képesek kiegészíteni, vagy akár teljesen helyettesíteni egy technológia
hagyományos műszerezését [27] [28].
Az eddigi kutatás-fejlesztési eredmények és megszerzett ismeretek ellenére számos nyitott
kérdés maradt. Pontos és részletes információk hiányában kevésbé megbízható matematikai
modellek és vizsgálatok végezhetők. Ezért az elméleti modellek helyett empirikus, modellalapú, korszerű felügyeleti és szabályozó rendszerek alkalmazása adhat választ a megoldatlan
problémákra.
Az online felügyeleti és diagnosztikai rendszerek, amelyek többnyire részei a korszerű
tüzelőberendezéseknek, elengedhetetlen eszközei a tüzelési folyamatok optimalizálásának. E
rendszerek bemeneti jeleit legtöbb esetben hagyományos mérőműszerekkel mért üzemi
paraméterek alkotják [29]. Ezzel szemben, manapság a folyamatirányításban széles körben
kutatott új, elsősorban információelméleti és mesterséges intelligencia alapú felügyeleti
rendszerek alternatív megoldást nyújtanak a technológia hatékonyságának növelésére a
gyakran magas beruházási költségű és jelentős karbantartást igénylő hagyományos
műszerezéssel szemben. Az ilyen indirekt mérő- és monitorozó rendszerek központi eleme az
a matematikai modell, ami a mért érték és a számított változók közti kapcsolatot írja le [30].
A használt matematikai modellek két fő csoportja az analitikus modellek és empirikus
modellek. Az empirikus modellek számszerű megfigyelésekre, mérési adatokra illesztett
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prediktív modellek: előnyük, hogy nem szükséges elméleti ismeret a vizsgált folyamattal
kapcsolatban. Amennyiben a modell illesztése korszerű, ún. gépi tanulás módszerekkel
történik, a modellezés adatvezérelt. Általános esetben az adatvezérelt modellek tekinthetők
többváltozós statisztikai modelleknek. E modellek között napjainkban a legelterjedtebbek
többek közé tartoznak a döntésfák, Random forest [31], Logistic regression [32], Support
vector machine [33], Naive Bayes [34], k-Nearest Neighbor [35], k-means [36], Adaboost [37],
Neural network [38], Markov modellek, stb. Az ilyen elven működő, indirekt szenzorokat
szokás szoftver szenzoroknak nevezni; ezek szakirodalma igen széles, számos áttekintő
tanulmány található [39, 40, 41].
Manapság a gépi tanulás, mesterséges intelligencia és ezen belül a mesterséges neurális
hálózatok (Artificial Neural Networks, ANN) széles körben alkalmazott nemlineáris statisztikai
adatmodellező eszközök a tüzeléstechnikában. A tüzeléstechnikára jellemző összetett
folyamatokat számos esetben sikeresen és hatékonyan modellezték ANN alkalmazásával [42].
Mesterséges intelligencia alkalmazható optikai, akusztikai vagy más szenzorból származó jel
értelmezésére, ami a tüzelési folyamat felügyeletére vagy számszerű jellemzése céljából
használható [29]. A gépi tanulási módszerek egyik legígéretesebb alkalmazási területe az
erőművek kibocsátásának előrejelzése, amely hozzájárulhat az előírásoknak megfelelő
szabályozáshoz. Neurális hálózattokat használtak NOx kibocsátásának előrejelzésére
széntüzelésű [43, 44] és gáztüzelésű [45] berendezésekben is. Hasonló algoritmusokat
használtak pl. a füstgáz oxigén tartalmának vagy levegő áramlási sebességének becslésére [46,
47]. A légszennyezők kibocsátásának előrejelzése jól ismerten nehéz feladat, azonban a
nemlineáris folyamatokat közismerten jól leíró ANN alapú modellekkel figyelemreméltó
pontosságot értek el [43].
A biomassza termokémiai átalakításának folyamata összetett, az inhomogén és bizonytalan
tüzelőanyag összetétel és a reakcióban résztvevő vegyi anyagok sokasága miatt. A gépi tanulás
egy ígéretes eszköz a bizonytalan összetételű és inhomogén tüzelőanyag termokémiai
folyamatának modellezésére [48]. Eddig számos kutatómunka demonstrálta olyan gépi
tanulási módszerek hatékony működését, amelyek folyamatos becslést készítenek a
biomassza összetételéről és nedvességtartalmáról kisebb méretű berendezések esetén [49,
50]. Hasonló szoftver szenzorokat, amelyek részben a kilépő vízhőmérséklet szabályozását
célozták, közepes méretű rendszerekben már tanulmányoztak [51]. Liukkonen és társai [52]
egy nagyméretű, biomassza tüzelésű, cirkulációs fluidágyas kazánon alkalmaztak szoftver
szenzort, ami a tüzelés során kibocsátott NOx mennyiségét jelezte előre. A tanulmányban
megállapították, hogy a nemlineáris ANN modell pontosabb, mint a lineáris modell, továbbá
képes előrejelezni az NOx kibocsátást több órás időtávlatban.
A legtöbb tüzelési folyamatban a tüzelőanyag kémiai átalakulása hőenergiává a lángban megy
végbe, ezért a láng központi folyamatnak tekinthető. Emiatt számos felügyeleti módszer
közvetlenül a lángból nyerhető információkra összpontosít. Intruzív lángszenzorokat, mint
például hőelemeket és ionizációs detektorokat szokás alkalmazni helyi hőmérséklet vagy a
gázban lévő szervesanyag koncentráció meghatározására – e műszerek költsége alacsony,
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azonban csak a vizsgált térfogat kis részéből gyűjtenek információt és legtöbb esetben a
folyamat aerodinamikáját is megzavarják [53, 54, 55]. Nem-intruzív módszerek, mint például
az optikai szenzorok, nyomásmérő szenzorok és a szilárdtest-alapú gáz szenzorok különböző
formái számos esetben kerültek már alkalmazásra [53, 56, 57]. Az optikai módszerek
kiküszöbölik az intruzív technikák hátrányait és jellemzően ultraibolya [58], látható [59] vagy
infravörös [60] hullámhossz tartományban működnek. Széles sávú vagy több hullámhossz
tartományban működő szenzorok is léteznek [61, 62]. Bár az optikai módszerek nemintruzívek és nagy frekvencián képesek mintavételezni, általában a láng egy kisebb területére
fókuszálnak, pontszerű, vagy optikai úthossz-integrált méréseket végezve.
A korszerű digitális eljárások és adatfeldolgozás megjelenésével, a gépi látás és a
képfeldolgozás jelentős figyelemre tett szert a tüzeléstechnikában a 90-es évek elejétől [63,
64]. Jelenleg a legígéretesebb technikának a láng látható tartományban történő optikai
képalkotásán alapuló, valós idejű képfeldolgozás számít. E technikának számos előnye van a
hagyományos módszerekkel szemben: hasonlóan az optikai szenzorokhoz a képalkotás nemintruzív – a mérés nem befolyásolja a folyamatot – és a kapott jel reszponzív. Egy kép a szenzor
színcsatornáihoz tartozó pixel intenzitások rendezett halmaza, vagyis egy adatmátrix, amely
intenzitásuktól függő radiometriai, színüktől függő spektrális és helyüktől függő áramlástani
információkat hordoznak [65]. Ezáltal a képek térbeli és időbeli információárama meghaladja
a pontszenzorok jelét.
Számtalan tanulmány demonstrálta a tüzeléstechnikában használt látásalapú felügyeleti
rendszerek alkalmazhatóságát. Több kutatómunka megállapította, hogy a láng megfigyelt
geometriai és fényintenzitással összefüggő paraméterei információt hordoznak a tüzelési
folyamat hatékonyságáról és minőségéről [66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74]. Számos korábbi
tanulmány igazolta, hogy a tüzelési folyamat osztályozható [64, 75], számszerűsíthető [76, 77],
előre jelezhető vagy akár irányítható [78, 79] on-line képalkotó és gépi tanulást alkalmazó
rendszerekkel. A kalibrált színes képek alkalmasak a helyi lánghőmérséklet és koromképződés
mértékének meghatározására is [80, 81, 82]. A mért paraméterek időbeli és térbeli változása
lehetőséget biztosít a tüzelési folyamat dinamikájába való betekintéshez [83, 84]. Az infra- és
a látható hullámhossztartományú képalkotás potenciálja erőművek és hulladékégetők
optimalizálásában jól ismert [85, 86].
Az utóbbi időben elterjedt az ún. „mély tanulás” (Deep Learning) paradigmán alapuló, mély
neurális hálózattokat használó modellezés [87]. Ez a terület az elmúlt években óriási
fejlődésen ment keresztül. Az adatmennyiség folyamatos növekedésével, a
nagyteljesítményű, mély neuronhálók tanítására optimalizált grafikus kártyák elterjedésének
és a tudományterület új eredményeinek köszönhetően ma ez az egyik legdinamikusabban
fejlődő tudományág. Akintayo és társai például elsők között alkalmaztak mély neurális
hálózattokat a tüzelés instabilitásának érzékelésére gázturbinákban [88].
Eddig számos tanulmány igazolta a képalkotás és a mesterséges neurális hálózatok együttes
alkalmazásának sikerességét különböző légköri szennyezők előrejelzésében ipari és félipari
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körülmények között [63, 89, 90, 91]. Ezen eredmények arra engednek következtetni, hogy a
mesterséges neurális hálózatoknak és a képalkotásnak nagy potenciálja van összetett,
nemlineáris előrejelzési problémák megoldásában. Lu és társai két rejtett rétegű ANN
alkalmazásával nagy pontosságot értek el bután/levegő lángok képeinek légfeleslegtényező
alapján történő osztályzása során laboratóriumi körülmények között. Ugyanezen
kutatócsoport laboratóriumi körülmények között demonstrálta egyetlen rejtett réteget
tartalmazó ANN és multispektrális kemilumineszcenciás képalkotás alkalmazásával levegőtüzelőanyag arány és a NOx kibocsátás becslését gázlángok képei alapján [92, 93].
A szakirodalomban számos tanulmány található, amely biomassza tüzelést vizsgál online
képfeldolgozáson keresztül [83, 94, 95, 96, 97, 98]. Néhányuk kizárólag a lángképek számszerű
jellemzésével, valamint az így kapott, és a hagyományos eljárásokkal mért üzemi paraméterek
közötti kapcsolatok vizsgálatával foglalkozik [83, 94, 95], míg mások fejlett adatfeldolgozást és
gépi tanulási módszereket is alkalmaztak, azonban vizsgálataik többnyire laboratóriumi
körülmények között történtek [96, 98]. Li és társai [93] légköri szennyezők kibocsátásának
előrejelzését valósították meg biomassza lángból laboratóriumi körülmények között, sekély
radiális bázisfüggvényes ANN alkalmazásával, eredményeik 7 és 20% közötti hibát mutattak.
Ez a kutatócsoport megállapította, hogy Support Vector Machine alkalmazása nagyobb hibát
eredményez az ANN-nel szemben, továbbá mély ANN és automatikus adatredukció
alkalmazása jelentősen tovább csökkenti a regresszió hibáját, 2-3%-ra [99]. Kotyra és társai
[97] képfeldolgozást alkalmaztak a geometriai és radiometrikus képi jellemzők kinyerésére a
rögzített képekből, és k-NN regressziót a kazán hőteljesítményének és légfeleslegének
előrejelzésére szén és biomassza együtt-tüzelése során. Arra a következtetésre jutottak, hogy
az alkalmazott módszer nem ad elfogadható előrejelzést a légfeleslegről.

3. A KUTATÁS CÉLJA
Doktori kutatásom célja a modern mesterséges intelligencia, gépi látás és gépi tanulás
alkalmazhatóságának vizsgálata volt a decentralizált biomasszatüzelés hatékonyságának
javításához. A kutatás céljának megvalósításához másodsorban szükség volt egy olyan új,
költséghatékony és megbízható komplex felügyeleti rendszer alapjainak kifejlesztésére, amely
lehetővé teszi a mesterséges intelligencia-alapú mérési és szabályozási elvek
alkalmazhatóságának vizsgálatát a decentralizált technológiákra jellemző méretskálán
üzemelő, ipari berendezésen.
E munkában a felhasznált kísérleti berendezés egy szakaszosan üzemelő, 3 MW névleges
kimenő hőteljesítményű, léptető rostélyos, biomassza (faapríték) tüzelésű kazán volt. A
doktori munkámban vizsgált eljárások és elvek e berendezés hatékonyságának növelésére és
károsanyag-kibocsátásának csökkentésére való alkalmasságát vizsgáltam, ipari körülmények
között.
A tüzeléstechnikában a gépi látás és tanulás alapú optimalizálás jelenleg az egyik
legkorszerűbb, legelőremutatóbb irányok egyikének számít. A terület diverzitása, továbbá a
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gépi tanulás és tüzeléstechnika területek távolsága miatt azonban nem léteznek standard,
validált módszerek az ilyen jellegű rendszerek megvalósításához. A megfelelő eljárás
kiválasztásához sok esetben szükséges a „domain knowledge”, azaz a technológiai folyamatok,
és azok fizikai alapjainak ismerete.
A tüzelési folyamat szabályozása a mérhető és a nem mérhető üzemi jellemzők, valamint az
eddig nem kellő mértékben ismert zavaró tényezők dinamikus egymásra hatása miatt
rendkívül összetett folyamat. Az üzemi paraméterek közti kapcsolatok általában
nemlineárisak, és emellett a tüzelésben bekövetkező változások jelentős, az adott rendszer
sajátosságaitól nagyban függő időbeli késéssel jelennek meg a szabályozási jelekben. A
szabályozó rendszer hosszú válaszideje, fluktuáló tüzelőanyag-minőség mellett elégtelen
szabályozáshoz vezethet.
A tüzeléstechnika és azon belül a biomasszatüzelés területén számos kutatómunka igazolta a
képalkotás és a mesterséges neurális hálózatok együttes alkalmazásának sikerességét,
azonban egyetlen munka sem terjedt ki a rostélyos biomassza tüzelés vizsgálatára, és az egyéb
technológiákat érintő vizsgálatok nagy része is csak laboratóriumi körülmények között valósult
meg. Ezért kijelenthető, hogy a kutatás tárgyát képező, ipari körülmények között üzemelő
technológián a gépi látás és gépi tanulás alkalmazhatóságának vizsgálata nagy jelentőséggel
bír.
A technológia sarkalatos problémáit tanulmányozva megállapítható, hogy a tüzelési
folyamatot befolyásoló paraméterek adaptív, vagyis a tüzelőanyag minőség változásának
függvényében való szabályozásának megvalósítása és az üzemi paraméter értékek szűk
határon belül tartása hatékonyságnövelés és károsanyag-kibocsátás csökkentése céljából
kulcsfontosságú kérdés [4] [11].
A gépi látás – azaz a lángképalkotás és feldolgozás - jelen technológián való
alkalmazhatóságának kezdeti vizsgálata során arra a megállapításra jutottam, hogy a mozgó
reakciózóna helymeghatározásából és nyomon követéséből származó információt
felhasználva lehetőség adódik a tüzelőanyag adagolás, a rostélymozgatás és a primer égési
levegő adaptív vezérlésére.
Az alkalmazásban rejlő jelentős potenciál ellenére a vonatkozó szakirodalom hasonló feladatot
ellátó, képalapú felügyeleti rendszerről eddig még nem számolt be. Ugyanakkor található
olyan, a témához kapcsolódó kutatómunka, amelyben infravörös tartományban alkalmaznak
képalkotást annak érdekében, hogy detektálják a rostély tüzelőanyagtól mentes részeit egy
nagyméretű szilárd tüzelésű berendezésben [100].
Tekintve, hogy a vizsgált tüzelési folyamat nagyfokú nemlinearitással és jelentős válaszidő
különbségekkel terhelt, kézenfekvő megoldásnak látszik a fizikai törvényekkel nehezen
leírható folyamatok modellezése gépi tanuló algoritmusok alkalmazásával.
A folyamat során végbemenő összetett folyamatok szabályozásához, olyan szabályozó jel vagy
jelek szükségesek, melyek nem késnek jelentősen a hatásokat kiváltó okok időbeli
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megjelenéséhez képest. Az eddigi kutatások alapján, ez a probléma a tüzelőberendezés
üzemmenetének valós idejű előrejelzésével és a mért üzemi paraméterek és a lángképből
származó információk, amelyek geometriai és fényintenzitás paraméterei bizonyítottan
információt hordoznak a tüzelési folyamat hatékonyságáról és minőségéről [66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74], együttes felhasználásával valósítható meg.
A gépi tanulás alkalmazhatóságának vizsgálata során a kilépő vízhőmérséklet, mint a
szabályozó kör fő vezérlőjelének időbeli előrejelezhetőségét vizsgáltam a jelenleg
legsikeresebben és legszélesebb körben alkalmazott mély mesterséges neurális hálózat alapú
modell alkalmazásával. A kilépő vízhőmérséklet szabályozása elengedhetetlen, kiváltképp
szakaszos üzem és hagyományosan mért és vezérelt komplex biomassza tüzelési folyamat
során, ahol a kilépő vízhőmérséklet széles tartományban fluktuál a célérték körül. Ez a jelenség
távfűtő rendszer kiszolgálása esetén sem kívánatos, pontos paramétereket igénylő
technológiai célú hőkiadásnál pedig nem engedhető meg. Az előrejelzésnek köszönhetően a
tüzelést befolyásoló paraméterek finomhangolása elvben lehetséges a nem kívánt
üzemállapot kialakulása előtt.
Hasonló célú kutatómunka található, Tóth és társai [51] szabály alapú gépi tanulást (artificial
immune systems, AIS) alkalmaztak a kilépő vízhőmérséklet szabályozására és a tüzelőanyag
adagolás és az égési levegők bevezetésének korrekciójára a füstgáz CO tartalma alapján. A
munkában gépi látást nem alkalmaztak és az alkalmazott modell részleteiről sem kapunk
információt, a kutatás inkább a szabályozó kör kialakítására fókuszált.
Habár számos olyan tanulmány található, amely képalkotást és mesterséges neurális
hálózatot (Artificial Neural Network, ANN) alkalmaz ipari tüzelőrendszerek felügyeletére vagy
egy adott paraméter előrejelzésére, ezt megelőzően hasonló módszert még nem alkalmaztak
rostélyos biomassza tüzelésű berendezésen.
A fentiek alapján, valós idejű lángképalkotás és feldolgozás, valamint mély mesterséges
neurális hálózat alapú modell szakaszos üzemű, ipari méretű és körülmények között
megvalósuló rostélyos biomassza tüzelésen való alkalmazhatóságának vizsgálata során a
következő kérdésekre kerestem a választ:
•

•
•
•
•

Milyen képalkotási és feldolgozási módszer alkalmazásával valósítható meg a
reakciózóna (intenzív égés) helyének pontos, megbízható meghatározása és nyomon
követése a rostélyon?
Milyen mértékű kapcsolat áll fenn a digitális lángképből származtatott paraméterek és
az egyes üzemi és kibocsátási paraméterek között?
Lehetővé teszi a digitális lángképből nyert információ az üzemállapot gyorsabb
érzékelését a hagyományos módszerekhez képest?
Előrejelezhető a tüzelőberendezés üzemmenete valós időben, és ha igen, milyen
időtávlatban és pontossággal?
Hogyan befolyásolja az alkalmazott előrejelző modell paramétereinek változtatása az
előrejelzést?
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•
•

Az előrejelző modell bemenetét képező egyes paraméterek mennyire fontosak az
előrejelzés szempontjából?
Milyen hatással van a digitális képi információk alkalmazása az előrejelzés
pontosságára és időtávlatára?

4. Felhasznált berendezések és eszközök
A gépi látás és tanulás alkalmazhatóságának vizsgálathoz kísérleti berendezésként egy
korszerű, ipari körülmények között üzemelő biomassza tüzelésű rostélyos berendezést
alkalmaztunk (2. ábra). A vizsgálat elvégzéséhez szükséges adatgyűjtés módszerét és menetét
nemzetközi, a tüzeléstechnika más területén jól bevált gyakorlat mentén alakítottuk ki a helyi
körülményekhez igazodva. Az adatgyűjtés során, a rendelkezésre álló eszközparkhoz mérten,
elsődleges szempont volt, hogy minél több információt gyűjtsünk össze, azaz minél több
folyamati paramétert mérjünk egyidejűleg. Ez azért volt szempont, mivel a rostélyos tüzelés
témájában rendelkezésre álló kevés tapasztalat miatt nem tudhattuk, hogy mi lehet fontos a
vizsgálatok szempontjából.
A kísérleti kazán, korszerűségénél fogva, saját online mérőrendszere (DCS) számos
hagyományos folyamati paramétert rögzített szimultán. A károsanyag-kibocsátást célzó
kutatás-fejlesztések szempontjából kritikus füstgázösszetevők (O2, CO2, CO, NOx) folyamatos
méréséhez kiegészítő mérőberendezésként egy hordozható füstgázelemzőt alkalmaztunk. Az
égés, vagyis a lángkép rögzítéséhez CCD kamerát használtunk. A primer tűztérben uralkodó
magas hőmérséklet és a folyamatosan kavargó por miatt a kamera rendszert saját fejlesztésű
komprimált levegővel hűtött hűtőrendszerben helyeztük el, amelyet a tüzelőberendezés
homlokfalán kialakított kémlelőnyíláson keresztül vezettük be. A kamera és a mérőműszerek
jelét - kivéve a tüzelőberendezés mérőrendszerét, amelyeket a tüzelőberendezés központi
számítógépe dolgozott fel, és utólag mentettük saját eszközre – saját adatfeldolgozó
számítógép rögzítette és dolgozta fel. A tüzelőberendezés saját mérő- és vezérlőrendszerének,
a képalkotás és a hordozható füstgázelemző mérőrendszerének felépítése és a berendezések
és eszközök közti kapcsolatrendszere, vagyis az adatrögzítés módszere 3. ábra
folyamatábrájában és a 4. ábra képein követhető nyomon. A két ábra további célja, hogy
elősegítse a következő alfejezetekben részletesen bemutatandó berendezések és eszközök
kapcsán közölt információk megértését.
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2. ábra. A vizsgált tüzelőberendezés

3. ábra. Az adatgyűjtés folyamatábrája: a tüzelőberendezés saját mérő- és vezérlőrendszere,
a képalkotás és a hordozható füstgázelemző mérőrendszere
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4. ábra. A kísérleti tüzelőberendezés fontosabb egységei, adatgyűjtés és műszerezés: a)
elölnézet a tűztérvégek felől; b) hosszoldali nézet
4.1.

Tüzelőberendezés felépítése és működése

A kísérleti kazán egy 3 MW névleges hőteljesítményű ferde, léptető rostélyos
tüzelőberendezés volt, amelynek szerkezeti felépítése megegyezik a 1. ábrában bemutatott
rostélyos berendezésével. A t A tüzelőanyag és a füstgáz áramlási iránya alapján a rendszer
ellenáramú volt (a tüzelőanyag és füstgáz egymással szembe áramolnak a tűztérben) [5]. A
2014-ben üzembe helyezett kazán egy fűrészüzem fűtési és technológiai célú hőenergiaigényét biztosította. A kazán tüzelőanyaga a fűrészüzem területén a fafeldolgozás során
keletkező hulladékok – háncs, kéreg, lehulló darabok – voltak. A tüzelőanyag rostélyra való
juttatását, valamint a mozgó rostélyelemek mozgatását hidraulikus rendszer végezte. A kazán
két fő, hőálló falazattal elválasztott tűztérből állt, a rostélyt magába foglaló primer (5. ábra)
és azt ezt követő szekunder tűztérből, amely közvetlenül a hőcserélő zónához csatlakozott. Az
égési levegőt kettő primer és kettő szekunder ventilátor biztosította. A primer égési levegő
alulról a rostély elemeken keresztül került bevezetésre, míg a szekunder égési levegő a
szekunder tűztér kezdetén. A tűztér hőmérséklet, a kiégés és a NOx kibocsátás
optimalizálásának érdekében a kazán füstgáz recirkulációs rendszerrel is rendelkezett. A
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tüzelőanyag keveredése és szállítása a rostélyelemek mozgatásán keresztül valósult meg. A
két külön vezérelhető szakaszból álló rostélyrendszer összesen 12 rostély elemet tartalmazott.
A hamu és szilárd égési maradékok tűztérből való eltávolítása egy úgynevezett Auger
hamukihordó csigával történt. Miután a füstgáz keresztülhaladt a füstcsöves hőcserélő
rendszeren porleválasztó ciklonba érkezett, majd ezt követően a tisztított füstgáz távozott a
kéményen keresztül. A kellő nagyságú huzat biztosítását a ciklon után beépített füstgáz
ventilátor végezte.

5. ábra. A vizsgált tüzelőberendezés primer tűztere
4.2.

Tüzelőberendezés online mérőrendszere és vezérlése

A kazán - állandó tömegáram mellett - melegvizet állított elő (116-120 °C) 4 bar nyomáson
különböző faipari termékek gőzölése céljából. A működtetett folyamatok hőigényei
folyamatosan változtak, így a kazánra ingadozó (szakaszos üzemű) működés volt jellemző, ami
körülbelül 20 perces, terhelés nélküli és 40 perces, változó terhelésű szakaszokat jelentett. A
tüzelőberendezés vezérlése egy egyszerű automatikus vezérlő algoritmus alapján történt. A fő
vezérlő jel, a százalékban megadott kapacitás (0-100%) volt, amely az adott intervallum között
tartandó kilépő vízhőmérséklet és a füstgázban lévő oxigénkoncentráció (tűztér hőmérséklet
függvényében az NOx képződés korlátozása érdekében) alapján adódott. Az égési levegő
ventilátorok és a kazán kapacitás között arányos volt a kapcsolat, ami szintén igaz a
tüzelőanyag adagolásra is. A rostély elemek közül minden második volt mozgatható a
tüzelőanyag adagolás intenzitásának függvényében. A kazán online mérőrendszerrel volt
szerelt, ami folyamatosan mért és 10 másodepercenként regisztrált számos üzemi paramétert.
4.3.

Képalkotó- és rögzítőrendszer

A lángképalkotás egy töltés-csatolt eszköz (Charge-Coupled Device, CCD) elvű szenzorral
rendelkező, Basler Ace acA1300-172 22gc típusú digitális kamerával történt. A CCD szenzorok
a legelterjedtebben használt szenzorok a tüzeléstechnikában, köszönhetően jó jel/zaj
arányuknak, széles dinamikus tartományuknak és linearitásuknak [95].
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A képalkotás során másodpercenként 13 képkockát rögzítettünk (13Hz) állandó, 0,75 ms
expozíciós idővel, annak érdekében, hogy éles képeket kapjunk pixel szaturáció nélkül.
Mindemellett a kamerát térben kalibráltuk, hogy elkerüljük a halszem effektus okozta
lehetséges torzításokat [101]. A rögzített képek felbontása 488x582 pixel volt. A képek térbeli
felbontása függ a koordináták mélységétől, esetünkben átlagosan 3mm/pixel volt. A kamerát
a kazán tűzálló falazatán keresztül, egy gyárilag kialakított kémlelő nyílásba helyeztük el (7.
ábra első sora), így a kazán primer tűztere (5. ábra) és a benne található teljes rostély és
tüzelőanyag adagoló nyílás nagy része a kamera látóterébe esett. A kamera által rögzített
képre a 8. ábra mutat példát. A rövidebb expozíciós idő miatt a tüzelőanyag adagoló nyílás és
a rostély részletei nem láthatók, ezért elhelyezkedésüket fehér szaggatott vonal jelzi. A
kamera helyét és látóterét a 6. ábra mutatja. A kamera és a számítógép közti kommunikáció
és a képi adatok továbbítása csavart érpáros kábelen keresztül történt, GigE Vison interface
szabványt használva. A kamera vezérlése saját, C# nyelven (.NET4.0) írt és Basler Pylon 5
keretrendszeren alapuló szoftver segítségével történt. A vezérlő szoftver szabályozta a
képalkotás frekvenciáját és a kamera szenzor expozíciós idejét.

6. ábra. A kamera elhelyezésének vázlata a kísérlet során vizsgált 3 MW hőteljesítményű,
rostély-tüzelésű kazán függőleges metszeti rajzában [4]
Az alkalmazott képalkotó rendszer egyszerű és alacsony költségű volt, lényegében egy CCD
kamerából és egy ezzel összekapcsolt személyi számítógépből állt [102]. Korábbi
tanulmányokból is kiderül, hogy a legnagyobb nehézséget az eszköz tűztérbe helyezése, az
eszköz nagy hőmérséklettől és a szállóportól való megvédése okozza [91]. A képalkotáshoz
nagy hőmérsékleten is használható, ipari pinhole lencsét (Marshall Electronics V-ZPL-HITEMPB-323) alkalmaztunk. A kísérlet során alkalmazott 3,6 mm-es fókusztávolság körülbelül 80°-os
látószöget eredményezett. A lencsét gyárilag egy 323 mm hosszú rozsdamentes acélház vette
körül. A kamerát és a lencsét egy saját tervezésű cső a csőben típusú hűtőrendszer és az ebben
folyamatosan hűtőközegként áramoltatott komprimált levegő védte a tűztérben uralkodó
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nagy hőmérséklettől. A lencsevégen a kezdeti porlerakódásból fakadó problémákat a
rozsdamentes acélház elülső részén kialakított 1-2 milliméteres furatokkal oldottuk meg. Így a
házból a lencsevégnél távozó komprimált hűtési levegő folyamatosan tisztította a lencsét. A
tűztérbe jutó levegő mennyisége a furatok nagysága miatt elhanyagolható volt, így az nem
befolyásolta a tüzelést. Az alkalmazott hűtési megoldással állandó hőmérsékleten, 30 °C alatt
tudtuk tartani a lencsét és kamerát. Az alkalmazott szenzorról, a lencserendszerről, a
hűtőrendszerről és ezek összeépített állapotáról a 7. ábra mutat fényképek.

7. ábra. Képalkotórendszer és annak főbb egységei
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8. ábra. Kamera rögzített lángképe
4.4.

Füstgázelemző

A kazán online mérőrendszere mellett egy nagy pontosságú, hordozható, Vario Plus Industrial
típusú füstgázelemzőt is alkalmaztunk az emissziós paraméterek mérésére a kísérlet során. Az
elemző eszközt, amely egyszerre mérte a füstgáz O2, CO2, CO és NOX tartalmát, a
füstgázcsatornába a porleválasztó ciklon után, közvetlenül a kazán hőeleme és oxigén
szondája mellé helyeztük. A mintavételezés frekvenciája 1 Hz volt és időtartama megegyezett
a lángképek rögzítésének időtartamával.

5. ADATFELDOLGOZÁSI ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
Az alábbi fejezetben a kutatás során alkalmazott adatfeldolgozási és elemzési módszereket
ismertetem. Az egyes lépéseket a 9. ábra folyamatábrája foglalja össze. Az adatrögzítést a
tüzelőberendezés üzemállapotainak vizsgálata és a kutatás tárgyát képező mérési adatsor
kiválasztása követte (5.1 fejezet), majd ezt a lángképek előfeldolgozása (5.2 fejezet). Az
adathalmaz további feldolgozása és elemzése ettől a ponttól két irányban folyt tovább. A 5.3
fejezetben ismertetem a reakciózóna helyének meghatározásának, míg a 5.4 fejezetben a
kilépő vízhőmérséklet előrejelzésének módszerét. A következő 6. fejezetben az alkalmazott
módszerek értékelését végeztem el (6.2 fejezet, 6.4 fejezet), valamint vizsgáltam a képi és a
folyamati paraméterek közti kapcsolatot, és azok válaszidő különbségét (6.3 fejezet).
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9. ábra. Az adatfeldolgozás és elemzés folyamata

5.1.

Tüzelőberendezés üzemmenetének vizsgálata, mérési adatsor
kiválasztása

Vizsgálataimban cél volt, hogy az kapott eredmények alapján általános megállapításokat
tudjak tenni, ezért olyan mérési adatsorra volt szükség, amely jól reprezentálja a
tüzelőberendezés jellemző működését.
A fűrészüzem sztochasztikusan változó technológiai hőigénye miatt a tüzelőberendezés
jellemzően napokig nem üzemelt, amelyeket követően is maximum 12 órás szakaszos és
részterheléses működés jellemezte. Ezért méréseink alkalmával változó, pár órától kb. 12 óra
időtartamig terjedő megszakítás nélküli adatsorokat tudtunk rögzíteni. A feldolgozandó
adatsor kiválasztásában szempont volt, hogy egybefüggő, megszakítás nélküli mérés legyen,
és a fontosabb üzemi paraméterek jól reprezentálják a tüzelőberendezés jellemző működését.
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A tüzelőberendezés korszerű, online mérőrendszerrel felszerelt, ezért a saját méréseinken
kívüli időszakokról is pontos mérési adatok álltak rendelkezésre. Így jól jellemezhető volt a
tüzelőberendezés működése. A vizsgálandó időszak kiválasztásánál a kapacitás, mint vezérlő
jel és a kilépő és belépő vízhőmérséklet különbsége, mint a kiadott hőteljesítményt
reprezentáló üzemi paraméter eloszlásának hasonlóságát vizsgáltam. A mérési adatsorok
közül a 11. ábra bemutatott 12 órás, megszakítás nélküli időszak bizonyult a
legreprezentatívabb és egyben leghosszabb időszaknak. Választásomat a 10. ábra eloszlás
diagramjai támasztja alá, amely a kapacitás és a kilépő és a belépő vízhőmérséklet értékek
különbségének relatív gyakoriságát mutatja az „általánosan jellemző” és a vizsgálandó
időszakban. Az „általánosan jellemző” adathalmaz számos különböző időszakból vett minták
összesített adatsora. Az eloszlás ábrázolása során elhagytam a kapacitás „0%”-hoz tartozó
gyakoriságok jelölését, mivel a vizsgált időszakbeli 0,3 és általában jellemző 0,58 értéke
rontotta volna az egyéb értékek láthatóság. A „0%” kapacitáshoz tartozó nagy gyakoriság is jól
mutatja a berendezés szakaszosságát. A kapacitás tekintetében látható, hogy az „általában
jellemző” és a vizsgálandó időszakban hasonló értéktartományban, 20-55% között működött
kis mértékben eltérő gyakorisági értékekkel. Ez alól kivétel a 100%-os kapacitás érték, amit
szintén nem jelöltem az ábrán a jellemző szakasz jobb láthatósága érdekében, viszonylag kicsi,
0,005 gyakorisággal fordult elő általában, viszont a vizsgált időszakban nem. Erre a magyarázat
az, hogy a méréseink alkalmával nem találkoztunk ekkora kihasználtsággal. A kilépő és a
belépő vízhőmérséklet különbségét nézve még hasonlóbb eloszlás figyelhető meg.
Összességében megállapítható, hogy az adott adatgyűjtési lehetőségek között a választott
időszak jól reprezentálja az általában jellemző üzemvitelt.
A vizsgált időszak diagramjában (11. ábra) azon üzemi paramétereket ábrázoltam, amelyek
leginkább jellemzik egy tüzelőberendezés üzemállapotát: kapacitás, kilépő és belépő
vízhőmérséklet különbsége (ΔT), tűztérhőmérséklet (Ttűztér), füstgázhőmérséklet (Tfüstgáz),
füstgáz oxigén tartalma (O2). Megvizsgálva a kiválasztott időszakot, látható, hogy erőteljes
szakaszos üzemről van szó – váltakozva, körülbelül 40 perc üzemet 20 perc üresjárás követett
– és főleg kihasználatlanul, részterheléssel üzemelt, ami az állandó alacsony hőteljesítmény
igénynek és a tüzelőberendezés túlméretezettségének volt köszönhető.
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10. ábra. A tüzelőberendezés kapacitásának és a kilépő és a belépő vízhőmérséklet
különbségének relatív gyakorisága az általában jellemző és a vizsgált időszakban
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11. ábra. A vizsgált üzemi időszak fontosabb mérési adatai

5.2.

Lángképek előfeldolgozása

A lángképek előfeldolgozása során úgynevezett alacsony szintű feladatokat végeztem. Az első
lépés a demozaik eljárás (DE-Bayer interpoláció) volt [103]. A kamera szenzorán lévő pixelek
fele zöld, negyede kék, negyede vörös színű fényt enged át, minden egyes pixelre eső fény
színét a környező pixelek színeiből következteti ki a kamera processzora. A nagyon
számításigényes színcsatorna szeparáló művelet elvégzésével RGB színtérben kaptam meg a
képeket. Ezt követően az egyes színcsatornákat (a pirosat, a zöldet és a kéket) különböző adat
vektorokba töltöttem. A kilépő vízhőmérséklet előrejelzésénél mindhárom színcsatornát
alkalmaztam. Ezzel szemben a reakciózóna helymeghatározásánál kizárólag a piros
színcsatornát használtam, mivel a másik két színcsatorna nem hordozott jelentősebb plusz
információt a reakciózóna alakját illetően. Az így előállt képenkénti tömböket zajszűrtem,
tehát az intenzitás nagy változásait simítottam. A simításhoz lineáris maszk alapú gauss szűrőt
alkalmaztam, vagyis a célpixel értéke a szomszédok súlyozott átlagából származott [103].

5.3.

Reakciózóna helymeghatározásának módszere

Az alábbi fejezetben az intenzív égés rostélyon való helyzetének meghatározásának és
nyomonkövetésének képfeldolgozási módszerét ismertetem, valamint a szükséges további
feldolgozási lépéseket, amelyek az így kapott információkat a kezelőszemélyzet vagy a
szabályozókör számára értelmezhetővé és felhasználható teszi.
5.3.1. Lángkép-szegmentáció
A mozgó reakciózóna helymeghatározásához, ahol is az intenzív égés zajlik a láng
határvonalának detektálása volt szükséges, pontosabban, ahol az izzó tüzelőanyag és a már
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kiégett tüzelőanyag találkozik a rostélyon. Ez a feladat éldetektáló algoritmus alkalmazásával
lehetséges. A hagyományos képszegmentálással szemben, ahol hasonló tulajdonságú
pixeleket homogén területekbe csoportosítjuk, az éldetektálás során a számunkra érdekes
objektum „élének” térbeli koordinátáit kapjuk meg [104]. Jelen esetben a kapott határvonal
koordináták a tüzelőanyag rostéllyal érintkező izzó és nem izzó részének elválasztását valósítja
meg.
Az utóbbi időben a lángképek szegmentációjának kérdésköre igen nagy figyelmet kapott a
kutatók részéről, ezért számos módszert dolgoztak ki [105]. A legszélesebb körben elterjedt
képfeldolgozási módszerek a láng éleinek detektálására a gradiens alapúak, amelyekben a kép
intenzitásának gradiens nagysága számítható például Roberts [106], Sobel [106, 107, 108, 109,
110], Prewitt [106, 111], vagy Canny [112, 113, 114] operátorok segítségével. A Canny
kivételével, ahol kiegészítő eljárást alkalmaznak [112], az összes előzőekben említett módszer
használata nagyfokú utófeldolgozást igényel a nem folytonos, képzajra érzékeny
éldetektálásuk miatt [115].
A reakciózóna határvonalának folytonos és sima – görbületeloszlása egyenletes, monoton és
lapos szakaszoktól mentes legyen - detektálását ún. Aktív Kontúr Modell (Active Contour
Model, ACM) alkalmazásával valósítottam meg. A modell a deformálható görbék, azon belül a
parametrikus és az energiaminimalizáló szegmentációs algoritmusok csoportjába tartozik
[116]. Az ACM népszerű technika olyan gépi látás alapú alkalmazásokban, ahol tárgy követés,
alakfelismerés, szegmentáció, éldetektálás, vagy sztereó illesztés a megoldandó feladat [116].
A modell alakját és mozgását a görbe formájából számított belső energia és a kép
színintenzitásaiból számított külső energia határozza meg. Ezen belső és külső energiákat úgy
definiáljuk, vagyis olyan deformálható görbét keresünk, amely a két energia súlyozott összegét
minimalizálja, hogy a kontúr rásimuljon a kép éleire vagy más általunk választott jellemzőire.
A hatékonyabb működéshez a modell további képességekkel ruházható fel, ilyen pl. az aktív
kontúr paramétereinek adaptív változtatása a kontúr diszkrét ponthalmazának optimális
simaságának és folytonosságának elérése érdekében, a zárt kontúr osztódásra való képessége
több objektum detektálása esetén stb.
A tüzeléstechnikai szakirodalom alapján Abu-Gharbieh és társai használtak elsőként ACM-et
előkevert és diffúz láng lézer indukált fluoreszcenciás képeiben lévő OH gyökök
szegmentálására [117, 118]. Az ACM szakirodalma igen széles, több áttekintő munka is
található [119, 120].
A modell iteratív megoldása a képszegmentálási problémáknak, a kontúr addig finomul, amíg
a stabil állapot be nem következik, és nincs további lehetőség jelentősebb finomításra. Az
optimalizációs séma a felhasználó által megadott kontúr kezdeti állapotából indul. A modell
konvergenciája az egyensúlyi állapothoz való közeledéssel gyorsabbá válik, ezért
nagysebességű képsorozat esetén is jól teljesít. Az adott időpontban indított lángfront
keresésnél a kontúr modell kezdeti állapota mindig az azt megelőző időpont lángfrontjára
illeszkedő kontúr vonala volt. Így a viszonylag lassan és kis mértékben változó lángfront
26

lekövetése, azaz a kontúr modell konvergenciája gyorssá vált. A modell ezen tulajdonsága
nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy kutatásomban valós idejű detektálást tudjak megvalósítani.
A mozgó reakciózóna helyének meghatározásában a Kass, Witkin és Terzopoulos úttörő
munkájában leírt modellt [116] vettem alapul és módosítottam, hogy illeszkedjen jelen
probléma megoldásához. A feladatra szabott ACM-et a következők szerint definiáltam.
∗
A kontúr egy 𝐸𝐴𝐶𝑀
energiával rendelkezetti, amely az alábbiak szerint három energiatag
segítségével írható fel:
1
∗
𝐸𝐴𝐶𝑀

= ∫ 𝐸𝐴𝐶𝑀 (𝑣(𝑠))𝑑𝑠 =
0

(1)

1

= ∫ (𝐸𝑏𝑒𝑙𝑠ő (𝑣(𝑠)) + 𝐸𝑘é𝑝 (𝑣(𝑠)) + 𝐸𝑘é𝑛𝑦𝑠𝑧𝑒𝑟 (𝑣(𝑠))𝑑(𝑠)
0

ahol 𝐸𝑏𝑒𝑙𝑠ő a belső energia, amely a görbe belső paramétereitől függ és az elasztikus (nyúlás)
és hajlító (görbület) energia összegeként kapjuk, 𝐸𝑘é𝑝 a kép erő, amely a képből származik, és
alacsony értékeket vesz fel az értékes jellemzők helyén és magasat a homogén területeken,
𝐸𝑘é𝑛𝑦𝑠𝑧𝑒𝑟 a külső kényszererő és 𝑣(𝑠) az ACM parametrikus formája a rögzített lángkép két
dimenziós koordináta-rendszerében (12. ábra), ami általánosan a következők szerint írható
fel:
(2)

𝑣(𝑠) = (𝑥(𝑠), 𝑦(𝑠))
ahol x és y ∈ R a kétdimenziós görbe koordinátái, s ∈ [0,1].

Az energiafüggvényt úgy módosítottam, hogy jobban illeszkedjen a láng határvonalának
azonosításához. Így a kép erő energia tagot következők szerint definiáltam:
𝐸𝑘é𝑝 = 𝑤𝑣𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐸𝑣𝑜𝑛𝑎𝑙′

(3)

ahol wvonal a súlytényező és Evonal' a simított lángkép. A kazán működésének függvényében
(terhelés, levegő térfogatáram) a láng látható határvonala jelentősen változott. Bizonyos
feltételek mellet a változó határvonal kép nem tartalmazott tiszta, erős kép gradienseket, míg
más körülmények között, tiszta élek voltak láthatók. Következtetésképpen az élek erőssége
nem volt tiszta jelzője a láng határvonalának. Ezért az alap modellt [116] úgy módosítottam,
hogy figyelmen kívül hagyja az éleket és a végpontokat, vagyis elhagytam az él tagot a kép erő
tag függvényéből. Ugyanezen okból mellőztem a terminációs tag használatát is. Így a kényszer
erőt a következők szerint definiáltam:
𝐸𝑘é𝑛𝑦𝑠𝑧𝑒𝑟 = 𝑤𝑘é𝑛𝑦𝑠𝑧𝑒𝑟 𝐸𝑘é𝑛𝑦𝑠𝑧𝑒𝑟′

(4)

ahol wkényszer a súlytényező és Ekényszer' a kényszer energia tag. Ekényszer' hasonlóan lett
paraméterezve az Evonal'-hoz; azonban itt Ekényszer egy felfelé ható erőt képviselt a kontúron. E
változtatásokra azért volt szükség, mivel a lángképek nagy hasonlóságot mutattak és a kamera
27

helyzete állandó volt, így ismert volt az, hogy a láng határvonala mindig a kép alsó részén
helyezkedik el. Annak érdekében, hogy a rostéllyal érintkező látható lángot a hamutároló
irányából határolja nyílt görbét definiáltam. Ezért az ACM-et egy olyan pozícióból indítottam,
amely megfelelt a rostély azon pontjának, ahol a láng nem volt még látható. A kényszer erőt
állandó felfelé ható erőként definiáltam a lángkép koordináta-rendszere szempontjából,
amely a kontúrt a láng rostéllyal érintkező határvonala felé kényszerítette. Az állandó felfelé
ható erőt a következők szerint alkalmaztam:
(5)

𝐸𝑘é𝑛𝑦𝑠𝑧𝑒𝑟 (𝑣(𝑥𝑖 )) = 𝑦𝑖 (𝑥𝑖 )

ahol yi(xi) a kontúr függőleges koordinátái xi-nél a lángkép koordináta-rendszerében. A
definícióból az következik, hogy a kontúr kényszer ereje csökken a keresett határvonalhoz
közeledve. Ez a viselkedés azt eredményezi, hogy az ACM addig konvergál a reakciózóna kívánt
határvonalgörbéje felé a hamutároló irányból, amíg annak pozíciója meg nem egyezik azzal,
ahol a láng találkozik a rostéllyal.
Végül, a belső energia tagot, Ebelső-t úgy paramétereztem, hogy a kapott görbe lekövesse a
láng határvonalának alakját, és emellett a simasága is megmaradjon.
Az elvégzett éldetektáló eljárásnak egy tipikus eredményét a 12. ábra mutatja be.

12. ábra. A reakciózóna határvonalának lokalizált koordinátái a lángkép koordinátarendszerében. A detektált kétdimenziós görbe minden esetben 450 pontból állt, amelyeknek
csak egy részét jelenítettem meg.

5.3.2. Reakciózóna határvonal koordinátáinak térbeli transzformációja
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Az alkalmazott CCD kamera optikája jó közelítéssel modellezhető az ún. pinhole kamera
modellel [121], vagyis a kamera a térbeli objektumokat a világ-koordinátarendszeréből
centrális (perspektív) vetítés útján transzformálja a kamera kétdimenziós síkjába, ami azt
jelenti, hogy valamennyi vetítősugár egy pontban metszi egymást. Ezáltal a kamera rögzített
lángképén meghatározott reakciózóna határvonal koordináták pozíciója nem egyezik meg a
világbeli koordináták pozíciójával. A tüzelőberendezés rostélyán található reakciózóna
határvonal koordináták egy síkban helyezkednek el, így ezek a rostély kétdimenziós síkjából
tovább transzformálhatók a rostély kétdimenziós felülnézeti koordináta-rendszerébe,
amelynek koordinátái perspektív torzítás nélkül adják vissza a koordináták pozícióját. A
vetítésekhez a geometriai transzformációk projektív lineáris csoportját alkalmaztam [122]
[123]. A transzformációs lépések eredményeit a 13. ábra mutatja be egy tipikusan jellemző
lángképen.

13. ábra. A reakciózóna határvonal koordináták transzformált koordinátái a rostély
felülnézeti koordináta-rendszerében (a) és a tüzelőberendezés 3 dimenziós koordinátarendszerében (b)

A geometriai transzformáció egy olyan H vektor függvény, amely pontok pozícióját, jelen
esetben az eredeti kép összes pixelének pozícióját (x, y) új pozíciókba transzformálja (x’, y’) a
következő formula szerint:
(𝑥 ′ , 𝑦 ′ )𝑇 = 𝑯(𝑥, 𝑦)𝑇

(6)

A rögzített képen és vele együtt a reakciózóna határvonalának koordinátáin, vagyis a 12. ábra
egészén, a legösszetettebb 8 szabadsági fokú lineáris transzformációt alkalmaztam a
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perspektivikus torzítás megszüntetésére. Az alkalmazott transzformáció általánosan lineáris
transzformációként írható fel homogén koordináta-rendszerben. A homogén koordináták az
n dimenziós tér egy pontjának helyzetét n+1 koordináta segítségével írja le a projektív térben,
ami lehetőséget ad az ideális térelemek megadására [124].
𝑎11
𝑥𝑔
𝑎
(𝑦𝑔 ) = [ 21
𝑎31
1

𝑎12
𝑎22
𝑎32

𝑎13 𝑥𝑖
𝑎23 ] (𝑦𝑖 )
𝑎33 1

(7)

ahol i index a rögzített lángkép koordináta-rendszerét jelöli (pixel dimenzióban), g a rostélyét
(mm dimenzióban), míg a későbbiekben b a tüzelőberendezését (mm dimenzióban)
A fenti egyenlet felírható rövidebb, tömb formában is:
x𝑔 = 𝑯𝟏 x = [

𝐴
𝒖𝑻

𝒕
]x
𝑣

(8)

ahol H1 a projektív transzformáció, uT egy vektor uT= (u1, u2), A a nemszinguláris mátrix, t a
transzlációs vektor és v a méretezési paraméter.
H1 transzformációs vektor függvényt az eredeti lángképen és az ismert fizikai méretekkel jelölt
és azzal arányosan ábrázolt rostély felülnézeti képén kijelölt 4-4 pont megfeleltetése alapján
határoztam meg. Ezen lépés biztosította, hogy a kapott térbeli koordináták a rostély
felülnézeti, kétdimenziós síkjának koordináta-rendszerébe kerüljenek. A transzformáció
eredményét a 13. ábra a része mutatja. Az ábrában yg=0 pont a rostély kezdetét jelöli a
tüzelőanyag adagoló nyílás közelében, míg xg=0 pont a rostély középvonalát.
Látható, hogy a kapott koordináták a valóságnak megfelelően illeszkednek a rostély
koordináta-rendszerébe, ahol a rostély egyes elemeit szaggatott vonallal jelöltem.
Végül a kapott koordinátákat a tüzelőberendezés koordináta-rendszerébe transzformáltam,
és elvégeztem a reakciózóna háromdimenziós rekonstrukcióját, annak érdekében, hogy
vizuálisan láthatóvá tegyem a reakciózóna pontos helyzetét a tűztér egyes részeihez képest,
és hogy könnyebben értelmezhető legyen a tüzelőberendezés operátora számára. Az ehhez
szükséges hasonlósági transzformáció tartalmazott transzlációt (tx, ty), rotációt (ϴ) és
izentrópikus átméretezést (s):
𝑥𝑏
𝑠 𝑐𝑜𝑠𝜃
(𝑦𝑏 ) = [ 𝑠 𝑠𝑖𝑛𝜃
1
0

−𝑠 𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑠 𝑐𝑜𝑠𝜃
0

𝑡𝑥 𝑥𝑔
𝑡𝑦 ] (𝑦𝑔 )
1
1

(9)

A fenti egyenlet a következő rövidebb tömb formában is felírható:
𝑥𝑏 = 𝑯𝟐 𝑥 = [

𝑠𝑹𝒐𝒕 𝒕
]𝑥
𝟎𝑻
1 𝑔

(10)

ahol H2 a hasonlósági transzformációs mátrix, Rot a 2x2-es rotációs mátrix, t az eltolás vektor,
𝑠 a skalár izentrópikus átméretezés és 0T egy nullvektor. A 𝐻2 transzformációs mátrixot három
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pont megfeleltetéséből határoztam meg. Egy utolsó eltolás segítségével a zb tengely mentén
a koordináták a rostély felületére kerültek a tüzelőberendezés koordináta-rendszerében.

5.4.

Kilépő vízhőmérséklet előrejelzésének módszere

A következő alfejezetekben a kilépő vízhőmérséklet előrejelzéséhez alkalmazott modellt és
módszereket ismertetem. Elsőként az előrejelzés hatékonyságát kritikusan befolyásoló
bemeneti paraméterek meghatározásának általánosan elterjedt és az általam alkalmazott
módjával foglalkozok. Ezt követően a széles körben alkalmazott előrejelzési stratégiákat
tekintem át, majd a vizsgálat alapját képező mesterséges mély neurális hálózatok
felépítésének és működésének alapjait szakirodalmakon keresztül. Végül az alkalmazott
előrejelzés modelljét és sémáját részletezem.
5.4.1. Előrejelző modell bemeneti paramétereinek meghatározása
A képi adatok legkézenfekvőbb felhasználásának módja, ha minden egyes pixel értéket az ANN
alapú előrejelző modell egyes bemeneteként kezelünk. A szakirodalomban erre példa is
található, azonban M. G. Allen és társai munkájában [64] a kisebb felbontású képek miatt a
bemenetek száma sokkal kevesebb volt, mint jelen kutatómunkában (1024 szemben a közel
850.000-el). Egy másik tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a kevesebb, mint 32x32
pixel felbontású kép már túl nagy a valós idejű előrecsatolt ANN alkalmazásához [76]. Tehát a
rögzített lángépek teljes felbontású felhasználása nem teszi lehetővé a felügyeleti rendszer
valós idejű működését. Ezért a nyersképek adatredukciójára volt szükség, oly módon, hogy
megőrizzük a nyers képek információ tartalmának minél nagyobb részét. Erre a statisztikai
módszerek a legalkalmasabbak, amelyek lehetővé teszik a statisztikai sokaság kisebb
költséggel való kiértékelését az adat változóinak számának csökkentésével. Az
adatredukcióval előállított paramétereket hagyományos módon „learning feature”-öknek
szokás nevezi, a következőkben képi paraméterekként fogok rájuk utalni [125].
Az adatredukció számtalan módon elvégezhető. Azonban a valós idejű előrejelzés
megvalósításához az adat mennyiség drasztikus csökkentésére volt szükség. Erre a
leghatékonyabb redukciós technika a képek alulmintavételezése. Ezen módszerben minden nedik pixelt elhagyjuk minden egyes sorban és oszlopban, ami kisebb felbontású képet
eredményez. Ez a módszer megvalósítható interpolációval vagy helyi átlagolással is [126].
Szélsőséges esetekben, amikor végeredményben 1x1-es méretű képet kapunk, a
mintavételezés felfogható egy átlagoló folyamatnak.
A korábbi munkákban megtalálható adatredukciós módszerek alapvetően két csoportba
oszthatók. Egyik esetben a tervező önkényesen határozza meg a képi paramétert, míg a másik
esetben a tervező szubjektivitásának figyelmen kívül hagyása mellett történik a paraméterek
meghatározása. A szakirodalomban található technikák nagy része az első kategóriába esik.
Ezek közül több vizsgálat a lángkép geometriai (láng hossza, területe, orientációja stb.) és
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radiometriai (intenzitások átlaga, intenzitás hisztogramok, intenzitás arányok, pirometrikus
hőmérséklet stb.) paramétereinek a hagyományos képfeldolgozási módszerekkel való
meghatározására irányult [27, 77, 92, 93]. Fejlettebb képi paraméterek közé tartozik a
skálainvariáns jellemző transzformáció (Scale-invariant feature transform, SIFT) [127], feature
locations [128] és a kontúr traszformációs együtthatók (contourlet transform coefficients) [96,
129]. A képi paraméterek előállíthatók szisztematikusan is olyan leírók definiálásával, amelyek
optimálisan megőrzik és tömörítik a kép információt. Az egyik legnépszerűbb szisztematikus
módszer az ún. főkomponens analízis (Principal Component Analysis, PCA) [128].
Egy másik módszer lehet a kép statisztikai leírása. Ebben az esetben a képek egy véletlenszerű
változóból vett minták halmazatként kezelendők, ahol a minták eloszlását statisztikai mutatók
írják le. Nagy előnye a statisztikai leírásnak, hogy a redukált adat mennyiség nincs
összefüggésben a kép méretével, hanem kizárólag az eloszlás leírásához használt mutatók
számától függ. A statisztikai mutatók további nagy előnye, hogy igen hatékonyan számíthatók
vektorizált adatformát és algoritmust alkalmazva [130]. Egyetlen hátrányuk, hogy a mutatók
képzésével a térbeli információk elvésznek.
Az ANN alkalmazhatóságának vizsgálatában célom volt az előrejelző modellben lejátszódó
folyamat megértése, ezért kifinomultabb adatredukciós módszerek (pl. PCA) helyett, az
alacsonyabb szintű statisztikai mutatókat alkalmaztam. A térbeli információk megtartásához
a paraméterhalmazt bővítettem a lángkép térbeli gradiensével. A simított térbeli gradiens
kiszámításához a piros színcsatornát használtam [131]. A 5.2. fejezetben ismertetett
képfeldolgozási lépések után meghatároztam a piros színcsatorna térbeli gradiens nagyság és
irány értékeit és adatvektorokba töltöttem, amelyek a két virtuális csatornát reprezentálták.
Ezt követően a két virtuális csatornával együtt minden egyes csatorna első négy statisztikai
mutatóját (átlag, szórás, csúcsosság, ferdeség) határoztam meg. Az így kapott 20 képi
statisztikai mutató képezte az ANN alapú előrejelző modell bemenetének egy részét.
Az előrejelző felügyeleti rendszer sémája hibrid volt abban az értelemben, hogy képi és nem
képi adatokat is felhasznált. A „nem képi” része a bemeneti halmaznak a tüzelőberendezés
elosztott folyamatirányító rendszere (Distributed Control System, DCS) által folyamatosan
mért üzemi paraméterei voltak. Korábbi kutatómunkák szintén alkalmaztak hasonló hibrid
sémájú rendszereket [89, 90, 93, 132].
A DCS méréséből az előrejelzés szempontjából legrelevánsabb következő hét üzemi
paramétert használtam fel az előrejelző modell bemeneteként: kazán kapacitás, kilépő
vízhőmérséklet, visszatérő vízhőmérséklet, füstgáz O2 tartalma, elsődleges és másodlagos
égési levegő ventilátor kapacitása (1. táblázat). A kilépő vízhőmérséklet jövőbeli értékének
meghatározására annak aktuális értékét is felhasználtam bemeneti paraméterként. Így
várhatóan rövidtávú előrejelzés esetén a bemeneti paraméterek közül a kilépő vízhőmérséklet
hatása fog dominálni az előrejelzésben. A mérés során a kamera 13Hz-en működött, vagyis kb.
80 ms-onként keletkezett egy-egy képi paraméter halmazt (20 képi paramétert), ezzel
szemben a DCS nagyságrendekkel kisebb frekvencián, 10 s-onként rögzítette az adatokat a
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szigorú hosszútávú archiválási igény miatt. Ezért a képi és nem képi paramétereket időben
egymással szinkronizáltam lineáris interpolációt alkalmazva.
A 14. ábra az előrejelző modell bemeneti paramétereinek meghatározásának folyamatát
mutatja be, míg a 1. táblázat a 27 felhasznált bemeneti paramétert összegzi.
1. táblázat. A mély neurális hálózat alapú előrejelző modell bemeneti paraméterei
Paraméter
száma

Rövidítés

Jelentés

Mértékegység

Módszer

1.
2.
3.
4.

Kapacitás
Tki
Tbe
O2 szonda

%
°C
°C
%vol

Számított

5.

Primer levegő 1.

6.

Primer levegő 2.

7.

Szekunder levegő

Kazán kapacitás
Kilépő vízhőmérséklet
Visszatérő vízhőmérséklet
Füstgáz oxigéntartalma
1. primer levegő ventilátor
kapacitása
2. primer levegő ventilátor
kapacitása
Szekunder levegő ventilátor
kapacitása

Rátlag
8.-11.

,szórás,ferdeség,

Hőelem
Elektrokémiai

%
%

Feszültség
alapú

%

Piros pixel intenzitások első négy
statisztikai mutatója

-

Zöld pixel intenzitások első négy
statisztikai mutatója

-

Kék pixel intenzitások első négy
statisztikai mutatója

-

Gradiens nagyság első négy
statisztikai mutatója

-

Gradiens irány első négy
statisztikai mutatója

-

csúcsosság

Gátlag,
12.-15.

szórás, ferdeség,
csúcsosság

Bátlag,
16.-19.

szórás, ferdeség,
csúcsosság

|∇|átlag,
20.-23.

szórás, ferdeség,
csúcsosság

Θ(∇I) átlag
24.-27.

, szórás, ferdeség,
csúcsosság
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Képfeldolgozás

14. ábra. A mély neurális hálózat alapú előrejelző modell bemeneteinek (képi és nem képi
paramétereinek) meghatározása
5.4.2. Előrejelzés módszerei
Az idősoros előrejelzés, vagy becslés számos tudományterületen egyre fontosabb szerepet
játszik. Az egylépéses előrejelzéssel szemben, ahol az aktuális időpillanathoz képest a
következő időpontra végzünk becslést, a több lépéses előrejelzés sokkal nehezebb feladat. Az
előrejelzés nagyobb hiba felhalmozódással, ezáltal pontosság csökkenéssel és bizonytalanság
növekedéssel jár [133].
A 80-as évek elejére világossá vált, hogy a lineáris statisztikai modellek, mint például az ARIMA,
vagy a magyarszármazású Kálmán Rudolf Emil által kifejlesztetett Kálmán szűrő [134] nem
alkalmazhatók hatékonyan a legtöbb valós gyakorlati esetben, ezért számos nemlineáris
modell terjedt el [135]. Manapság a Monte Carlo szimulációs vagy a bootstrap
újramintavételezési módszereket alkalmazzák széles körben [133]]. Ennek ellenére a
nemlineáris idősoros elemzés és előrejelzés fejlettsége elmarad a lineáris idősorokéhoz
képest.
Az utóbbi két évtizedben a gépi tanulás alapú modellek kerültek a figyelem középpontjába, és
napjainkra felül is múlták a hagyományos statisztikai modelleket. Számos korábbi
kutatómunka jutott arra az eredményre, hogy ezek az ún. feketedoboz vagy adatvezérelt,
nem-paraméteres és nemlineáris modellek felülmúlják a hagyományos statisztikai
módszereket [136, 137, 138]. Lapedes és Farber már 1987-ben megállapította, hogy
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hatékonyan alkalmazható ANN nemlineáris idősor modellezésére és előrejelzésére [139].
Később más modellek jelentek meg, mint pl. Döntésfák, Support Vector Machine, Naive Bayes,
Nearest Neighbor [140, 141]. Mindezek mellett a hatékony modellezés és előrejelzés céljából
a gépi tanuló modellek eltérő adatok és feltételek melletti tesztelése olyannyira népszerű,
hogy számos adatelemző verseny központi témáját képezte (Forecasting Competition for
Artifical Neural Network & Computational Intelligence (2008), 2nd European Symposium on
Time Series Prediction (2008)[142]). Ezek a versenyek számtalan tudományos kérdést vetettek
fel az adatbányászat és előrejelzés terén, egyik ilyen fő kérdés, hogy hogyan válasszuk meg az
előrejelzés módját.
A szakirodalom alapvetően öt féle több lépéses előrejelzési stratégiát különböztet meg. Az
első az ún. közvetlen vagy direkt (Direct), ahol különálló modellek párhuzamosan végzik az
egyes időpontokra való becslést [143, 144]. A második a rekurzív, ahol egy egylépéses modellt
alkalmazunk, és lépésről lépésre kapjuk meg az egyes időpontok becslését, amelyek egyben a
következő becslés bemenetei is [143, 144]. Ezek kombinációja a közvetlen-rekurzív (DirRec),
ami az előzőekben leírt stratégiák előnyeit kombinálja, vagyis önálló modellek végzik az egyes
időpontra becslést, és a korábbi becslések egyben a soron következő becslés bemenetei is
[145]. A soron következő a több kimenetes stratégia (Multi-Input Multi-Output, MIMO), amely
egy lépésben állítja elő a teljes előrejelzés sorozatot. Vagyis a korábbiaktól eltérően, skaláris
érték helyet egy vektort kapunk egyetlen lépésből, ami által megőrizhető, a becsült értékek
között a sztochasztikus kapcsolat [146, 147, 144]. És végül az úgynevezett DIRMO stratégia
zárja a sort, amely, ahogy már a nevéből is sejthető, a Direct és a MIMO stratégiák előnyeit
ötvözi [148].
5.4.3. Mély neurális hálózatok
Az első mesterséges neurális hálózatot 1943-ban Warren McCulloch és Walter Pitts alkotta
meg a biológiai ideghálózatok mintájára [149]. Ezek a hálózatok napjainkig nagyfokú
fejlődésen mentek keresztül. A kezdeti legnagyobb sikerek az 1980-as és a 90-es években
mutatkoztak. Azonban az akkori kidolgozott eljárások elérték korlátjaikat és jelentősebb
eredmények hiányában a kutatók más, hatékonyabb módszerek felé fordultak. 2006-tól a
tudományterület újból intenzív fejlődésnek indult, ami az új tudományos eredményeknek,
többek között az új algoritmusoknak, a nagy mennyiségű adatnak (big data) és a számítási
teljesítmény nagyfokú növekedésének volt köszönhető. A legnagyobb fejlődés azonban az
utóbbi pár évben következett be, amikor a kutatók a mély tanulás (Deep Learning) paradigmán
alapuló mély neurális hálózatokkal kezdtek el foglalkozni [87].
Ezek a hálózatok a hagyományos neurális hálózatokkal ellentétben változatosan elágazó,
nagyszámú, többnyire különböző típusú rejtett réteget tartalmaznak a bemeneti és kimeneti
rétegeik között és teljesítményük legtöbb esetben új algoritmusokkal (újtípusú inicializálás és
aktivációs függvény) javított. A nagyszámú rejtett réteg képes a bemeneti adatok magasabb
szintű absztrakcióinak modellezésére, ami optimális adat-transzformációhoz (feature
extraction) és összetettebb feladatmegoldáshoz vezet. Ma a kutatók a mély tanuláson alapuló
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neurális hálózatok segítségével a legtöbb tudományterületen minden korábbinál jobb,
pontosabb eredményt képesek elérni [150] [151].
A neurális hálózatok tipikusan három, funkcionálisan és strukturálisan jól elkülöníthető részből
állnak: bemeneti rétegből, rejtett rétegekből és kimeneti rétegből. Minden rejtett rétegben
meghatározott számú elemi neuron található. A neuron a hálózat elemi számítási egysége. Ha
a neuronokat nem önmagukban kezeljük, hanem több ugyanolyan neuront egy rétegként
értelmezünk, akkor a legtöbb neurális számítás felírható mátrixműveletként. A pontos
művelet, amelyet egy adott réteg végez adja a réteg típusát, a hálózatban alkalmazott rétegek
száma, típusa és sorrendje az adott neurális hálózat architektúrája [152].
Az mély neurális hálózatok rejtett rétegeinek számos típusa van, ezek közül a négy
legfontosabb a már említett előrecsatolt (fully connected, feedforward), a konvolúciós
(convolutional), a visszacsatolt (rekurrens, recurrent) és az autoekóder (autoencoder)
egységek [87].
A konvoluciós rétegeket általában kognitív feladatokra, képanalitikában képadatok magasabb
szintű absztrakcióinak kinyerésére alkalmazzák. Elnevezése a matematikában is alkalmazott
konvolúciós műveletből ered. Korábban az adatok gépi tanuló algoritmusokba való
alkalmazása komoly előfeldolgozását és sokszor egy-egy szakterület átfogó ismeretét
igényelték. Ezzel szemben a konvolúciós rétegekből felépülő hálók mára lehetővé teszik a
nyers adatból való tanulást azáltal, hogy a hálózat maga végzi az adatok megfelelő formába
alakítását. A kétdimenziós konvolúciót hatékonyan alkalmazzák például a kép- és
beszédfelismerésben és szignálazonosításban. A háromdimenziós konvolúció alapú
videótartalom-feldolgozás szintén aktív kutatási terült [153].
A visszacsatolt rétegek, eltérően az előrecsatoltaktól, amelyek a pillanatnyi bemenet állapotát
reprezentálják, a kimeneteit visszacsatolja a bemeneteire, ami által rövidtávú memóriát
biztosít. Napjainkban a legelterjetebb típusa az ún. hosszú-rövid távú memória struktúra (Long
Short-Term Memory, LSTM), amely hatékony nyelvfeldolgozásban, szövegelemzésben, nyelvi
és idősor modellezésben [153].
Az autoenkóder rétegekből álló hálózat egy speciális alakú előrecsatolt hálózatként fogható
fel, amely a három másik rétegtípussal ellentétben felügyelet nélküli. Ez azt jelenti, hogy
hálózat bemenete és kimenete megegyezik, és egy kiemelt szerepű rejtett réteg aktivációi
reprezentálják, a bemenethez képest tömörebb formában, a lényeges tulajdonságokat. Vagyis
az autoenkóder hálózat egyfajta adattömörítő eszköz [87].
A következőkben a mélytanulás megértéséhez a későbbi vizsgálathoz is alkalmazott
előrecsatolt mély neurális hálózat felépítését és tanításának módját ismertetem. Ebben a
típusú architektúrában egy rejtett rétegben definiált neuron az előző réteg összes
neuronjának kimenetének súlyozott összegét állítja elő, amelyhez hozzáadódik egy ún. eltolási
érték (bias) és az így kapott érték egy nemlineáris aktivációs függvény argumentumát képezi
[152].
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A 15. ábra egy a bemeneti réteghez közvetlenül kapcsolódó rejtett réteg elemi neuronjának
és elemi neuronokból felépülő többrétegű előrecsatolt mély neurális hálózat felépítését
mutatja be.

15. ábra. Elemi neuron működése és elemi neuronokból álló többrétegű előrecsatolt mély
neurális hálózat felépítése [153]]
Általánosságban egy rejtett rétegben található elemi neuron kimenete (aktivációs értéke) a
következőképp írható fel [153]:
𝑙
𝑎𝑗𝑙 = 𝑓(𝑏 𝑙 + ∑𝑘 𝑤𝑗𝑘
∗ 𝑎𝑘𝑙−1 ), 𝑙 ∈ [1, 𝐿]

(11)

ahol alj a l-edik rétegben lévő j-edik neuron kimenete (aktivációja), f a nemlineáris aktivációs
függvény, wljk az (l-1) -edik réteg k-adik neuronja és az l-edik réteg j-edik neuronja közti súly,
𝑎𝑘𝑙−1az (l-1)-edik réteg k-adik neuronjának kimenete, bl az l-edik réteg neuronjaihoz tartozó
bias érték. Az előző egyenlet vektor formában a követők szerint írható fel:
𝑎𝑙 = 𝑓(𝑏 𝑙 + 𝑤 𝑙 𝑎𝑙−1 ) = f( 𝑧 𝑙 )

(12)

ahol zl az l-edik réteg neuronjainak súlyozott bemenetei [125] [153].
Eltekintve néhány paramétertől (pl. bias), egy neurális hálózat teljesen leírható a neuronok
közötti összeköttetések gráfjaként és a gráf éleihez tartozó súlyok összességeként. A súly és a
bias paraméterek megfelelő értékének beállítása iteratív tanítási módon történik. Tipikus
esetben a súly és a bias paraméterek, valamint a mély tanulás fejlődésével újonnan megjelent
paraméteres batch normalizáló technikák és aktivációs függvények (leaky ReLU, parametric
ReLU) kivételével a hálózat összes paraméterét hiperparaméternek nevezzük [87].
Következéskép hiperparaméternek azokat a nem tanítható paraméreket nevezzük, melyek
optimálása nem része az iteratív tanítási folyamatnak. A modell tanítása lehet felügyelt
(supervised) - a rendszer nagyszámú, előre megadott példa alapján tanul - vagy nem felügyelt
(unsupervised) [153]. Jelen munkában az alkalmazott hálózatok ellenőrzött módon tanultak.
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A tanítás, vagyis a súlyok módosítása általában a kimeneten számított hiba alapján, ún. hibavisszaterjesztéssel (backpropagation) kombinált gradiens-ereszkedéses (gradient descent)
optimalizáló módszerrel történik [154]. Az optimalizálás egy differenciálható hibafüggvényt
minimál. Ez általános esetben az átlagos négyzetes hiba (Mean Square Error, MSE), ami a
tanítási adatsor és a hálózat által számított (prediktált) kimeneti értékekből adódik [153]. A
négyzetes hibafüggvény a súly (w) és a bias (b) függvényében:

𝐶(𝑤, 𝑏) =

1
∑ ‖𝑦(𝑥) − 𝑎𝐿 (𝑥)‖2
2𝑛
𝑥

(13)

ahol n a tanító minták teljes száma, y(x) a hálózat elvárt kimenete, L a hálózat összes
rétegszámát jelöli és aL a hálózat kimenetének vektorra, amikor x a hálózat bemenete.
A hiba-visszaterjesztés célja a hibafüggvény súly és bias szerinti parciális deriváltjának
meghatározása [153].

𝛿𝑗𝑙 =

𝜕𝐶
𝑙
𝜕𝑤𝑗𝑘

(14)

𝛿𝑗𝑙 =

𝜕𝐶
𝜕𝑏𝑗𝑙

(15)

ahol δlj l-edik réteg j-edik neuronjának hibája.
Ehhez többek között szükséges meghatározni az l-edik réteg j-edik neuronjának hibáját:

𝛿𝑗𝑙 =

𝜕𝐶
,
𝜕𝑧𝑗𝑙

(16)

ahol zlj az l-edik réteg j-edik súlyozott bemenete.
A hiba-visszaterjesztéses módszer a következő négy alapvető egyenleten alapszik, amelyek
együtt biztosítják a rétegenkénti hiba (δl ) és a hibafüggvény meghatározását [153].
A kimeneti réteg hibája (𝛿𝑗𝐿 ) a következő egyenlet alapján határozható meg:
𝛿𝑗𝐿 =

𝜕𝐶 ′ 𝐿
𝑓 (𝑧𝑗 )
𝜕𝑎𝑗𝐿

(17)

ennek mátrix alapú formája a következő:
(18)

𝛿 𝐿 = ∇𝑎 𝐶 ∘ 𝑓 ′ (𝑧 𝐿 )
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ahol ∘ az elemenkénti szorzást jelöli és f-et is elemenként alkalmazzuk a vektorra.
A rétegenkénti hiba (𝛿 𝑙 ) a következő réteg hibája szerint általánosan a következő egyenlet
alapján számítható:
(19)

𝛿 𝑙 = ((𝑤 𝑙+1 )𝑇 𝛿 𝑙+1 ) ∘ 𝑓 ′ (𝑧 𝑙 ) ,
ahol (𝑤 𝑙+1 )𝑇 a súlymátrix ( 𝑤 𝑙+1 ) traszponáltja a (l+1) -edik rétegben.
A hiba mértékének változása a súly és a bias függvényében:
𝜕𝐶
𝜕𝑏𝑗𝑙

(20)

= 𝛿𝑗𝑙 ,

𝜕𝐶
𝑙−1 𝑙
𝑙 = 𝑎𝑘 𝛿𝑗 ,
𝜕𝑤𝑗𝑘

(21)

A gyakorlatban a modellek tanítása ún. mini-batch gradiens ereszkedéses (gradient decent)
módszerrel történik, ami ötvözi a sztochasztikus gradiens ereszkedéses (Stochastic Gradient
Descent, SGD) és a batch gradiens ereszkedéses eljárás előnyeit. Ennél a módszernél minden
egyes tanítási epoch-ban, azaz tanítási iterációban a teljes tanító mintahalmazból
véletlenszerűen kerül kiválasztásra m számú tanító minta - ami megadja a batch méretét
(batch size) -, amelyet a hibafüggvény gradiensének meghatározása követ [155].
Mini-batch gradiens ereszkedéses módszert alkalmazva a súlyok és a bias értékek frissítése a
következő két szabály alapján történik [153]:

𝑤𝑙 → 𝑤𝑙 −

𝜂
𝜕𝐶𝑥
𝜂
𝑙
∑
=
𝑤
−
∑ 𝛿 𝑥,𝑙 (𝑎 𝑥,𝑙−1 )𝑇
𝑚
𝜕𝑤 𝑙
𝑚
𝑥

𝑏𝑙 → 𝑏𝑙 −

𝑥

𝜂
𝜕𝐶𝑥
𝜂
∑ 𝑙 = 𝑏 𝑙 − ∑ 𝛿 𝑥,𝑙
𝑚
𝜕𝑏
𝑚
𝑥

(22)

(23)

𝑥

ahol η a tanulási ráta (learning rate), amelynek feladata, hogy elősegítse a gyorsabb tanulási
folyamatot. Értéke megadja, hogy mennyire gyorsan közelítsünk a minimum hely felé, vagyis
milyen mértékben módosítsa a súlyokat a kisebb hibázás érdekében.
Az előzőekben ismertetett négy alap egyenletet, a súly és a bias frissítés szabályait alkalmazva
a modell tanítása közben n számú epoch-ban és véletlenszerűen kiválasztott p elemszámú
tanítómintán az algoritmus a következő lépéseken keresztül valósítja meg a modell tanítását
[153]:
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Modell tanításának algoritmusa pseudokódban:
𝒇𝒐𝒓 𝑖 → 1 𝑡𝑜 epoch-ok száma
𝒇𝒐𝒓 𝑗 → 1 𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑎𝑡𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎/𝑘ö𝑡𝑒𝑔 𝑚é𝑟𝑒𝑡𝑒
𝒇𝒐𝒓 𝑘 → 1 𝑡𝑜 𝑘ö𝑡𝑒𝑔 𝑚é𝑟𝑒𝑡𝑒
𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 ← 𝑣é𝑙𝑒𝑡𝑙𝑒𝑛 𝑠𝑧á𝑚 (𝑖𝑛𝑡) 1 é𝑠 𝑁 𝑘ö𝑧ö𝑡𝑡
𝒇𝒐𝒓 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑥 ∈ 𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟
𝒇𝒐𝒓 𝑙 → 2 𝑡𝑜 𝐿
𝑎 𝑥,𝑙 ← 𝑓(𝑧 𝑥,𝑙 )
𝑧 𝑥,𝑙 ← 𝑤 𝑙 𝑎 𝑥,𝑙−1 + 𝑏 𝑙

//előrecsatolás

𝒇𝒐𝒓 𝑙 → 𝐿 − 1 𝑡𝑜 2
𝛿 𝑥,𝐿 ← ∇𝑎 𝐶𝑥 ∘ 𝑓′(𝑧 𝑥,𝐿 )

// kimeneti hiba meghatározása

𝛿 𝑥,𝑙 ← ((𝑤 𝑙+1 )𝑇 𝛿 𝑥,𝑙+1 ) ∘ 𝑓′(𝑧 𝑥,𝑙 )

// hiba-visszaterjesztés

𝜂
𝑝

𝑤 𝑙 ← 𝑤 𝑙 − ∑𝑥 𝛿 𝑥,𝑙 (𝑎 𝑥,𝑙−1 )𝑇

// gradiens ereszkedés: súlyok frissítése

𝜂
𝑝

𝑏 𝑙 ← 𝑏 𝑙 − ∑𝑥 𝛿 𝑥,𝑙

// gradiens ereszkedés: bias-ok frissítése

A mély tanulás két legnagyobb kihívása a túltanulás lehetőségének csökkentése és a számítási
idő, azaz a számításigényesség minimalizálása a modell valós idejű alkalmazásához. A tanítás
során szem előtt kell tartani, hogy ne történjen túltanulás (statisztikai túlillesztés), azaz a
modell jól általánosítható predikciót végezzen olyan adatsorokon is, melyek – bizonyos
kereteken belül és bizonyos értelemben – eltérnek a tanító adatsortól. A mély neurális
hálózatok jellemzően sok hiperparaméterrel (réteg és neuron) rendelkeznek, ezért hajlamosak
a túltanulásra, különösen, ha a tanításhoz használt mintaszám kicsi, ezért a modell
regularizációja kiemelt fontossággal bír. Erre több technika is létezik (Lp regularizáció, dropout,
batch normalizálás, súly szabályozás, korai megállítás validációs halmazzal alkalmazása) [87].
Az Lp regularizáció során a súlyok p normájának egy együtthatóval képzet szorzatát adjuk a
veszteségfüggvényhez, ami úgymond „bünteti” a hálózatot, és ezáltal arra készteti, hogy kis
súlyokat tanuljon meg vagy ritkítsa a súlymátrixot azaz növelje a nulla súlyok számát.
Leggyakrabban L2 (Ridge) – büntetés a súlyok négyzetének összegével - és L1 (Lasso) –
büntetés a súlyok abszolút értékének összegével – regressziót alkalmazzuk [153].
A széleskörben alkalmazott kiejtéses (dropout) regularizáció egy igen hatékony módszer és
emellett kicsi a számításigénye. A módszer lényege, hogy a tanítás során véletlenszerűen
figyelmen kívül hagy adott számú neuront, vagyis az előrecsatolás és a visszaterjesztés
fázisában ezen neuronok nem vesznek részt [156].
A hálózat bemeneti adatainak normalizálása mellett a rejtett rétegek bemeneteinek
normalizálása is elengedhetetlen a hatékony és gyors tanulás érdekében. Ezért az ún. batch40

normalizálás feladata, hogy kötegenként a rejtett rétegekben az internal covariate shift-ből
fakadó változó aktivációk eloszlásának normalizálja a hálózat által a bemenetekről
nyilvántartott futó átlagok és szórások alapján [157].
A korai leállítás (early stopping) egy igen egyszerű és hatékony módja a túltanulás
megakadályozásának, ugyanakkor a kifinomultabb regularizációs módszerek használatával
hatékonyabban kihasználják az adott hálózatban rejlő lehetőségeket. A módszer nevéből
fakadóan még az előtt megállítja a tanítást, hogy az alkalmazott validációs adathalmazon
kiértékelt tanítás hatékonysága csökkeni kezdene [153].
A túltanulás mellett az alultanulás is kerülendő, azonban ennek felismerése egyszerűbb
feladat, mivel a modell rosszul teljesít a tanító és attól eltérő adatokon is. Az alultanuláson a
fentebb ismertettet regulációs technikákon túl a modell komplexebbé tétele segíthet [87].
Az optimális hiperparaméter értékek megválasztása bonyolult feladat, különböző
alkalmazásokban különböző értékek adnak jó megoldást. Egészen 2014-ig standard
módszerek nem voltak, azonban ma már több gradiens alapú optimalizáló algoritmus is van,
amelyek adaptívan módosítják a tanulási ráta értékét: Adam [158], RMSprop [159]. A
hiperparaméterek közül a rejtett rétegek és neuronok számát, súlyinicializálás módszerét,
regularizációs módszereket és mértéküket, a tanítási epoch számát, a hibafüggvényt, korai
leállítást, tanulási rátát, a tanítási adathalmaz méretét és a batch size-t emelném ki, mint
fontos és érzékeny paramétert [160].
5.4.4. Mély neurális hálózatok modellezése
Az ANN-ek modellezését és szimulációját függvénykönyvtárak segítik. Az utóbbi években
számos főleg Python programozási nyelvű, különböző előnyökkel és hátrányokkal bíró deep
learning szoftvercsomagok váltak elérhetővé, amelyek nagyban segítik a fejlesztői munkát:
MXNet [161], Caffe [162], Tensorflow [163], Theano [164], Torch [165], CNTK [166], Keras
[167], Deeplearning4j [168] stb., de MATLAB környezetben írt mély tanulás függvénycsomagot
is lehet találni [169].
A megfelelő programozási környezet kiválasztása során szem előtt tartottam, hogy
hatékonyan és könnyen lehessen modellt létrehozni a legrugalmasabb testreszabhatóság
mellett. További szempont volt, hogy ingyenes szoftver legyen és lehetőséget biztosítson a
számítógépben található grafikus vezérlő (GPU) számítási kapacitásának kihasználására.
Választásom a Keras elnevezésű, gyorsan fejlődő, magasszintű neurális hálózatok
alkalmazásprogramozási interfészére (API) esett kutatói és programozói vélemények alapján
[168]. A Keras API azzal a céllal készült, hogy megkönnyítse a bonyolult matematikai
kifejezéseket tartalmazó általam is használt Theano, amely az egyik első és meghatározó deep
learning szoftvercsomag és kifejezetten alkalmas kutatási feladatokra, valamint a TensorFlow
alkalmazását. Más szóval a Keras egy vékony réteget képez a két említett függvénykönyvtár
felett, modulokba szervezve a neurális hálózatokhoz szükséges legfontosabb funkciókat.
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5.4.5. Mély neuráils hálózat alapú előrejelző modell meghatározása
A valós idejű előrejelzés megvalósításához egy olyan modell kialakítását végeztem el, amely
mély neurális hálózattokat alkalmazva az időben előre, adott időközönként folyamatos
becslést ad a kívánt paraméterről a felügyelet során.
A számos összehasonlító tanulmány ellenére, egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy a több
lépéses előrejelzések megvalósításához milyen a 5.4.2. fejezetben ismertetett stratégiát vagy
stratégiák kombinációját érdemes alkalmazni [133]. Vizsgálatomban a többlépéses előrejelzés
megvalósítására közvetlen, azaz önálló párhuzamosan működő egységekből álló stratégiát
alkalmaztam. Minimalizálva a modell számításigényességét, a megszokottól eltérően a
módszer nem idősoros volt, vagyis nem korábbi időpontokhoz tartozó adatsorok képezték a
párhuzamos egységek bemeneteit, hanem az aktuális időponthoz tartozó paraméterek
értékei. Ennek megfelelően az alkalmazott előrejelzés stratégiája a következőképpen írható
fel.
𝑡+𝑖
𝑇𝑘𝑖
= 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖 (𝒑𝒕 )

(24)

ahol Tt+i
ki az előrejelzett paraméter becsült értéke t aktuális időpont előtt az i-dik időpontban,
modelli az előrejelző modell önálló párhuzamosan működő i-edik egysége és pt egy vektor,
melynek elemei a t időponthoz tartozó bemeneti paraméterek értékei.
A modell önállóan működő párhuzamos egységeit egymástól függetlenül tanított és értékelt
több előrecsatolt rejtett réteget tartalmazó neurális hálózat képezte, amelyek kimenetei
előrejelzést adtak a jövő egy adott időpontjára.
A modell párhuzamos egységeinek (blokkjainak) kialakításánál számos architektúrát
megvizsgáltam a rejtett réteg és a rétegenkénti neuronszám szempontjából. A következőkben
ismertetett modell bizonyult a legmegfelelőbbnek architektúra összetettség és
számításigényesség szempontjából. A modell összeállításánál a 2. táblázatban összesített
hiperparamétereket alkalmaztam. Az alkalmazott modell vázlatos architektúráját a 16. ábra
mutatja be. A modell minden egyes bemenete (27 bemeneti paraméter, 1. táblázat)
kapcsolódott a párhuzamos blokkok első rejtett rétegeinek minden egyes neuronjához. Az
önálló blokk architektúrája megegyezett, 5 előrecsatolt típusú rejtett rétegből és rétegenként
50 neuronból állt. Felépítésük és működésük megegyezik a 5.4.3. fejezetben bemutatottakkal.
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16. ábra. A mély neurális hálózat alapú előrejelző modell vázlatos architektúrája
Aktivációs függvényként a regressziós problémáknál széles körben alkalmazott ún. rectifier-t
(ReLU, rectified linear units) használtam minden egyes blokkban. A ReLU a következő képen
írható fel:
𝑓(𝑥) = max(0, 𝑥)

(25)

Működése szerint a ReLU csak akkor aktivál, amikor a súlyozott összege az aktivált
neuronoknak a megelőző rétegben pozitív. Az aktivációs függvény megválasztása gyakran
önkényes, mivel a tanulási fázisban a súlyok beállítása az aktivációs függvények
figyelembevételével történik. Nincs egyértelmű konszenzus a szakirodalomba az optimális
aktivációs függvény tekintetében. A ReLU közelíti az ún. softplus függvényt, amely egy másik
nemlineáris aktivációs függvény. Továbbá a softplus-hoz képest sokkal kevésbé
számításigényes a kimenetének meghatározása. Ezért figyelembe véve az alkalmazott ANN
méretét a ReLU alkalmazása bizonyult hatékony megoldásnak.
A hálózat tanításánál és tesztelésénél a 5.1. fejezetben ismertetett teljes 12 órás mérés
adathalmazát és annak a 1. táblázatban megadott paramétereit használtam. Az adathalmazt
két egyenlő részre osztottam, egyik fele képezte a tanulási adatsort, míg a másik a tesztét,
amelyet az előrejelző rendszer pontosságának értékelésére használtam. Így a tanításhoz
megközelítőleg 280.000 lángképet és a kazán mérőrendszer által rögzített paraméterenkénti
2200 adatpontot használtam. A tanításnál a 27 bemeneti paraméter aktuális, „jelen” értékei
alkották a blokkok bemeneteit és ezekkel párosítva a kilépő vízhőmérséklet adott jövőbeli
időpontjainak mért értékei a kimeneteit.
A modell tanítását 50.000, a tanulási adathalmazból véletlenszerűen vett mintán végeztem
mini-batch gradiens ereszkedéses módszert alkalmazva 16-os batch size mellett [155].
A modell blokkjait egyenként 50 epoch-on keresztül tanítottam, amely blokkonként 2 percet
vett igényben egy Intel i7-es processzorú és nVidia GT 750 M videókártyájú számítógéppel.
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A tanulási ráta (η) értékének megválasztása kritikus a gradiens módszer konvergenciája
szempontjából, túl kicsi lassú konvergenciát eredményez, túl nagy pedig nem biztos, hogy
konvergál, vagy csak nem csökken a függvény érték minden iterációban [153]. Ezért különböző
η értékkel teszteltem a konvergencia sebességét, amely alapján 0,01 értékűnek választottam.
A tanítás során nem alkalmaztam tanulási ráta ütemező módszereket (decay, momentum),
végig állandó értéken tartottam az η-t [87].
A túltanulás kockázatát a már korábban ismertetett formulával, az L2 regularizációval
csökkentettem, amely „bünteti”, azaz csökkenti az adaptáció előtti és utáni a hálózati
súlyértékek hibafüggvényben megjelenő nagy eltéréseit [170].
2. táblázat. Mély neurális hálózat alapú előrejelző modell hiperparaméterei
Bemenet száma/blokk
Neuron száma/rejtett réteg
Rejtett réteg száma
Epoch száma
Optimalizáló
Aktivációs függvény
Batch size
Tanulási ráta
Blokkok száma

27
50
5
50
SGD
ReLU
16
0,01
200

5.4.6. A kilépő vízhőmérséklet előrejelzésének sémája
A két előrejelzés között eltelt idő attól függ, hogy a felügyeleti rendszer milyen gyorsan képes
a lángkép rögzítésére, feldolgozására és az ebből kapott 20 kép paraméter és a DCS 7
kiválasztott üzemi paraméter biztosítani az előrejelző modell számára és elvégezni a
predikciót. A felügyeleti rendszer kamerája 13 Hz-en működött, így megközelítőleg 80 msonként készült lángkép.
Az előrejelzés megközelítőleg 28 perces időintervallumot fedett le, az ennél hosszabbtávú
előrejelzés elfogadhatatlanul magas hibát eredményezett. Ebben az időintervallumban 200
különböző időpont előrejelzést határoztam meg lineárisan elosztva az aktuális „jelen” időpont
és a jövőbeli 28. perc között, amely körülbelül 8,1 s időintervallum nagyságú úgynevezett
virtuális idő rekeszeket (time bins) eredményezett. Ezek a diszkrét rekeszek a diszkrét
időintervallumok kezelésére lettek kialakítva. Így minden egyes előrejelzés egy adott
időrekeszbe került. Az időrekeszek feltöltése folyamatos volt, ahogy az előrejelzés haladt előre
az időben. A várható értékek menet közbe az idő rekesz tartalma alapján került becslésre.
Összességében az előrejelzés sémája közvetlen és több lépéses volt [171].
Az előrejelzés várható értékeit úgy határoztam meg, hogy minden egyes rekeszben az
előrejelzés normál eloszlását feltételeztem. A módszer nagyon hasonlít az ún. bootstrapping,
újramintavételezési eljáráshoz [172]. Ez a fajta statisztikai megközelítés a pontbecslés helyett,
amely egyetlen értékkel becsüli meg a paramétert (pl. várható érték, szórás), megbízhatósági
44

intervallumot számolva intervallum becslést tesz lehetővé, amely egy tartományt ad meg,
amiben valószínűleg benne van az adott paraméter.
A diszkrét időrekeszek alkalmazása szükséges volt ahhoz, hogy az előrejelző modell kimenetei
jól kezelhetőek legyenek. A rekeszekben tárolás folyamata felfogható egy időbeli
mintavételezésnek, amelynek célja a hálózatból származó adatáramlás nagyságának
csökkentése a vezérlő és felügyeleti feladatokat ellátó rendszer számára. Nyilvánvaló, hogy a
kimenetek növekedésével megnövekszik az előrejelzési halmaz számításigénye is. A 5.4.5.
fejezetben bemutatott hálózati architektúrával az említett 200 előrejelzés megközelítőleg 60
ms időt vett igénybe, amely kevesebb, mint a lángképalkotás ideje, így valós idejű működés
valósítható meg. Különböző architektúrájú hálózatok eltérő mértékben számítás igényesek.
Pl. egy zárt architektúra (rekurzív), amely több lépésben készít előrejelzést (más szóval olyan,
amelynek nincsennek független tömbjei, szemben a 16. ábra bemutatottal) alacsonyabb
számítási igénnyel tud működni. Azonban az előrejelzési stratégiák vizsgálata alkalmával arra
jutottam, hogy a kevésbé számításigényes előrejelzési stratégiák nagyobb hibát
eredményeznek jelen alkalmazásban.
Az alkalmazott séma működésének megértéséhez a következőkben ismertetett
jelölésrendszer és az előrejelzés folyamatának ismerete szükséges (17. ábra). Az ábrában 𝑡𝑖
jelöli az aktuális, vagyis az előrejelzés kezdő időpontjának indexét (1-től ninst-ig, amely az összes
időpillanat száma egy méréssorozatban), míg 𝑡𝑎 egy jövőbeli időintervallum, azaz az idő rekesz
indexét (1-től nta -ig, ami ebben az esetben 200, mivel összesen 200 idő rekeszt definiáltam).
A jövőbeli időrekeszek mindegyikének nagysága tbin≈8,1 s és közvetlenül követik egymást. A
modell bemenetei minden egyes képalkotást követően elő álltak, ami körülbelül tif≈80 ms

időt vett igénybe, ezért 𝑡𝑖𝑓 időközönként valósult meg az újabb és újabb előrejelzés. Így 𝑇𝑡𝑖𝑡𝑎
[°C] a ta időrekeszbe eső ti aktuális időpillanatban készült előrejelzés becsült hőmérsékletét
𝑜𝑏𝑠
jelöli. 𝑇𝑡𝑖𝑜𝑏𝑠 [°C] jelölje a mért, valós hőmérsékletet egy adott ti időpillanatban. A 𝑇𝑡𝑖→𝑡𝑎
jelölje
azokat a mért hőmérsékleteket, amelyek ti időpontban indított előrejelzés ta idő rekeszébe
eső becsült hőmérséklet értékének párja. E jelölések azért került bevezetésre, hogy az
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előrejelzés hibáját és érzékenységét meghatározhassuk az 6.4.1. fejezetben ismertetetteknek
megfelelően.

17. ábra. Kilépő vízhőmérséklet mély neurális hálózat alapú előrejelző modelljének sémája
A 17. ábra alapján a következő lépésekből állt össze a valós idejű előrejelzés. A
tüzelőberendezés működése közben az előrejelző rendszer folyamatosan, minden egyes
képalkotást követően 200 db előrejelzést készített (piros teli körökkel jelölve), amelyek a
megfelelő ta indexű időrekeszekbe kerültek és ezáltal frissült az aktuálisan előttünk álló 28
perc 200 db idősávjának előrejelzése. Az előrejelzés indításól számított kezdeti 28 perces
időtartam kivételével az időrekeszek mindegyike tartalmazott előrejelzéseket. Adott ta
időrekesz (idősáv) várható legvalószínűbb kilépő vízhőmérséklet értékét, a rekeszben
található folytonos eloszlású valószínűségi változónak tekintet kilépő hőmérséklet értékek –
az ábrában zöld területtel jelölt - valószínűségi sűrűségfüggvénye adta (Probability Density
Function, PDF). Jelen rendszerben egy időrekesz legfeljebb 21.000 előrejelzést tartalmazott. A
kék és lila négyzetek a képi és üzemi bemeneti paramétereket (összesen 27 db) jelölik minden
lángképrögzítés alkalmával.
A leghosszabb előrejelzési időintervallum körülbelül 28 perc volt, ennél hosszabbtávú
előrejelzés elfogadhatatlanul magas hibát eredményezett. Ez azt jelzi, hogy az alkalmazott
hálózati architektúra nem képes használható kapcsolatot találni a kilépő vízhőmérséklet és a
modell bemeneti paraméterei között 28 percnél hosszabb előrejelzés esetén. Jelen
vizsgálatban elért előrejelzési időtartam nagyság nagy hasonlóságot mutat szakirodalmakban
található más munkák eredményeivel [43].
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6. EREDMÉNYEK
6.1.

Tüzelőanyag vizsgálata

Az alábbi alfejezetben a tipikusan eltüzelt tüzelőanyag jellemzőinek elemzésével foglalkozom.
A vizsgálattal igazolni kívánom a bevezetésben tett szakirodalmi állításokat, miszerint a
tüzelőanyag áram minősége valóban folyamatosan és jelentősen változik. A reprezentatív
elemzéshez a tüzelőanyag mintákat két hónap leforgása alatt három különböző időpontban
gyűjtöttem össze. A faapríték minták között ránézésre is minőségbeli különbségek voltak
észrevehetők (18. ábra). Az elemzés eredményét az 3. táblázat foglalja össze. A minták
közvetlenül a beadagoló nyílás behordó szerkezetről származtak. Az elemzés eredményei
kimutatták, hogy a tüzelőanyag minősége - főleg nedvességtartalom és hamutartalom
tekintetében – jelentősen változott a vizsgált időszakban. Ebből az következik, hogy a
tüzelőberendezésnek és annak szabályozó rendszerének alkalmasnak kell lennie változó
minőségű tüzelőanyagok hasznosítására, ami viszont nem teljesül maradéktalanul, ahogy azt
a technológia ismertetésénél olvashattuk.

18. ábra. Különböző időpontban vett faapríték minták fotói
3. táblázat. Különböző időpontokban vett tüzelőanyag-minták elemzésének eredményei
Minta

Nedvességtartalom
(m/m%)

1.
41,1
2.
43,1
3.
33,0
a: száraz állapotra vonatkoztatva
b: nedves állapotra vonatkoztatva

6.2.

Fűtőértéka
(MJ/kg)

Égéshőa
(MJ/kg)

Égéshőb
(MJ/kg)

Hamutartaloma
(m/m%)

17,2
17,5
17,1

18,4
18,9
18,4

9,1
9,7
11,5

7,5
5,5
10,1

Elemi összetétel (m/m%)
Ca
Ha
Sa
<0,1
48,4
5,5
<0,1
<0,1
49,2
5,8
<0,1
<0,1
48,5
5,6
<0,1
Na

Reakciózóna helymeghatározásának értékelése

A következő alfejezetekben vizsgálom, hogy a reakciózóna helyének meghatározásának és
nyomonkövetésének a 5.3. fejezetben ismertetett módszere milyen módon alkalmazható és
mennyire bizonyul pontos és megbízható megoldásnak a gyakorlatban.
6.2.1. Megbízhatósági vizsgálat
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A 5.3. fejezetben bemutatott módszertan egyes fázisaira a 12. ábra és a 13. ábra mutat
példát. A 12. ábra a reakciózóna határvonalának ACM algoritmussal detektált koordinátáit
mutatja a kamera képének perspektív vetítésű kétdimenzió síkjában, míg a 13. ábra a detektált
határvonal koordinátákat a rostély kétdimenziós felülnézeti koordináta-rendszerében,
amelynek koordinátái perspektív torzítás nélkül adják vissza a koordináták pozícióját. Így az
operátor perspektív vetítésből adódó torzítás nélkül figyelheti meg a reakciózóna helyzetét.
Ez a transzformáció nagy fontossággal bírt, mivel az yi koordináta skálája (a projektált
függőleges koordináta) és az yg skálája között a kapcsolat nemlineáris. A 13. ábra a
reakciózóna határvonalát a tüzelőberendezés vázlatos háromdimenziós koordinátarendszerében mutatja. Ezen transzformációs lépést fontosnak tartottam elvégezni, hogy a
tüzelőberendezés relevánsabb részeinek - mint tüzelőanyagadagoló, hamukihordó egységek,
ventilátorok, hőcserélők, füstgáz csatornák – elhelyezkedése könyebben értékelhető legyen a
reakciózóna helyzetéhez képest. A reakciózóna határvonalát és a primer tűztér sugárzó (ferde)
boltozatát egy szürke, átlátszó, rácsozott felülettel kötöttem össze azért, hogy az operátor
láthassa a reakciózóna kiterjedését a boltozathoz képest, valamint megbecsülhető legyen a
hőátadás a boltozat irányába.
A 13. ábraban egyszerű mérőszámként az yg,ACM koordináták legnagyobb értékét, vagyis a
tüzelőanyag adagoló nyílástól mért legnagyobb távolságot használtam a reakciózóna
helyzetének jellemzésére. Azonban ez a koordináta, ahogy a későbbiekben látható lesz,
érzékeny a zavaró jelekre és kevés információt ad a határvonal alakjáról. Ezért vizsgálatom
további részében az yg,ACM koordináta halmaz k-adik percentiliseit használtam. A k-adik
percentilis (pk) értékét a növekvő sorrendbe helyezett koordináták között elfoglalt helye,
vagyis sorszáma alapján határozhatjuk meg:
𝑠𝑜𝑟𝑠𝑧á𝑚 = (

𝑘∗𝑁 1
− )+1
100 2

(26)

ahol N a koordináták száma. Tehát k-adik percentilis megadja, hogy a koordináták k%-a kisebb
annak értékénél. Ezek alapján p0 minimuma, p100 a maximuma és p50 a mediánja a
ponthalmaznak.
A 19. ábrában a felügyeleti rendszer tüzelőanyag adagolásra és rostély mozgatásra adott
válaszát vizsgáltam. Rostélyos tüzelőberendezésekben a rostélyon lévő optimális tüzelőanyag
eloszlást optimális rostély mozgatással és tüzelőanyag adagolással lehet biztosítani. A rostély
elemek mozgatásának ütemezése a szakaszos tüzelőanyag adagolás függvényében történik. A
tüzelőberendezés mérőrendszere által rögzített hidraulikus nyomás jelek információt adnak
az adagolás és a rostély mozgatás működtetésének állapotáról. „0” értékű jel esetén nincs
működtetés, ettől eltérő értékű jel működésre utal. A jel nagyságának növekedése a
mechanizmus minél nagyobb ellenállásba való ütközését mutatja, ami szélső esetben a
tüzelőanyag elakadását is jelentheti. A hidraulikus nyomás jeleket az idő függvényében
ábrázoltam a 19. ábra felső sorában, amelyek bináris jelként információt adtak arról, hogy
történt-e adagolás vagy rostély mozgatás az adott időpillanatban. A 19. ábrán 3 különböző
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esetben (a, b, c) vizsgáltam a reakciózóna pillanatképének változását a hidraulikus jel alapján
megállapított adagolás és rostély mozgatás előtt és után. Az 1. állapot időpontja az adagolás
és rostély mozgatás előtti, míg a 2. állapot időpontja az ez utáni állapotot jelöli. A 19. ábra
középső sorában az állapotokhoz tartozó lángképek láthatók a kamera kétdimenziós
koordinátarendszerében jelölve a detektált reakciózóna határvonal koordinátákat, hasonlóan
a 13. ábrához. Az ábra alsó sorában a rögzített lángkép és a reakciózóna határvonal
koordinátáinak a rostély felülnézeti koordináta-rendszerében transzformált képeit láthatjuk
nyíllal jelölve a maximális yg távolságot (p100) a tüzelőanyag adagoló nyílástól, hasonlóan a.
részéhez.
19. ábra a. esetében tüzelőanyag adagolás történik az adagoló nyíláson (yg=0) keresztül. Az 1.
és a 2. időpillanat a reakciózóna adagolás előtti és utáni állapotát mutatja. Látható, hogy a
beáramló friss tüzelőanyag hatására a tüzelőanyag ágy yg= 1370 mm körül „kiszélesedett”. b.
eset egy ütemezett rostély mozgatás mutat, ami reakció zónát arra készteti, hogy közelebb
kerüljön a rostély végéhez, azaz a hamukihordó nyíláshoz. A vártaknak megfelelően a
reakciózóna határvonala eltávolodott az adagoló nyílástól körülbelül egy rostélyelem
hossznyival. Az adagolónyílástól mért távolság, amit p100-ként definiáltam, 1080 mm-ről
1270 mm-re változott. c. esetben adagolás és vele párhuzamosan rostély mozgatás figyelhető
meg, amire a reakciózóna határvonala a hamu tároló felé való intenzív mozgással és a csúcs
(xg=0) szélesedésével reagált.
A rendszer pontosságának számszerűsítése érdekében a helymeghatározás bizonytalanságát
elemeztem a következőkben. Az elemzését olyan periódusokban végeztem el, ahol a
tüzelőberendezés perceken keresztül stabil üzemállapotot mutatott, azaz amikor nem volt
adagolás és rostély mozgatás. A vizsgálat megmutatta, hogy a felügyeleti rendszer által
detektált koordináták szórása ± 1,7 pixel, ami a rostély felülnézeti koordináta-rendszerében 5
mm-t jelent.
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19. ábra. Reakciózóna határvonalának változása a tüzelőanyag adagolás és a
rostélymozgatás függvényében
A megbízhatósági elemzést folytatva 3 órás időintervallumban vizsgáltam a felügyeleti
rendszer működésének hatékonyságát. Ezen időtartam során számos apróbb probléma és
szélsőséges állapot nehezítette a reakciózóna helyes helymeghatározását az alkalmazott
algoritmussal. A vizsgálat eredményét a 20. ábra mutatja be. Ennek első sorában a p50-t, a
p100-t, a kazán kapacitást, valamint a hidraulikus nyomás jelekből származtatott bináris
tüzelőanyag adagolás és rostély mozgatás jeleket ábrázoltam az idő függvényében. Az ábra
alapján számos következtetés vonható le. A kapott reakciózóna határvonal koordináták
percentilisei a vártaknak megfelelően követik a tüzelőanyag adagolás és a rostély mozgatás
jeleit. Mindkét jel esetén a reakciózóna a hamutároló felé szétterjedve folyamatosan haladt.
Ezzel szemben, a tüzelőanyag adagolás és a rostély mozgatás szüneteltetésekor, amikor a
számított kazán kapacitás nulla volt és ezáltal nem volt égési levegő hozzávezetés, a
reakciózóna hátrálása, azaz az adagoló nyílás felé való mozgása volt tapasztalható.
A 20. ábra alsó két sorában a-h-ig pillanatfelvételeket láthatunk a tűztérről. Ezen lángképek az
ábra első sorában lévő diagram piros pontokkal jelölt állapotaihoz tartoznak. A
pillanatfelvételek célja az üzemelés során jellemzően fellépő problémás és szélsőséges esetek
illusztrálása és azok vizsgálata.
20. ábra a része olyan esetet mutat, amikor a p50 és a p100 értéke is hirtelen és jelentősen
lecsökkent, majd gyorsan visszaállt. Itt a láng fényének pillanatnyi elvesztéséről volt szó, vagyis
a tűz kialvásáról, amelyet a rostélyelemek egyidejű mozgása okozta égési levegőhiány
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válthatott ki. Ezen téves észlelés könnyen detektálható és egyben korrigálható mozgó átlag
szűrővel.
20. ábra b része egy olyan esetet mutat, amikor a p50 és a p100 is növekedett, azonban p100
sokkal nagyobb mértékben. Ez akkor jellemző, ha a detektálás során a reakciózónát képző
egybefüggő izzó tüzelőanyag ágy egy kisebb része a mozgatható rostélyelemek tolásának
hatására a soron következő fix rostély sorra kerül. A p100 kiugrásának gyors megszűnése azzal
magyarázható, hogy a tüzelőanyag ágy ezen kicsi darabjának nagy a szabad felülete, ezért
gyorsan és nagy intenzitással ég ki. Ez a gyors kiégés nagy intenzitású fényjelenséggel jár
együtt, amit a detektáló algoritmus tévesen a fő reakciózóna részeként értelmez. Ezek a hamis
esetek könnyen kategorizálhatók és kiszűrhetők a reakciózóna határvonal helyzetének
percentilis jeleiből.
20. ábra c része egy olyan esetet mutat, amikor a p100 és a p50 között hosszabb ideig nagy
különbség volt megfigyelhető. Ezt a különbséget láthatóan a reakciózóna front egyenetlen U
alakja okozta. Ez az alak hangsúlyosan ugyan nem látszik a kamera perspektívikus vetítése
miatt, azonban a rostély felülnézeti koordináta-rendszerében a reakciózóna határvonal
koordinátáinak mediánja (p50) és az adagoló nyílástól mért legtávolabbi pontja (p100) között
a különbség 300 mm volt. Az U alakú reakciózóna front a rostélyon lévő tüzelőanyag
egyenetlen eloszlását jelzi, amely számos okból hátrányos. Az egyenlőtlen tüzelőanyag
eloszlás egyrészt csökenti a rostély kihasználtságát, másrészt a tüzelőanyaghiányos helyeken
a kívántnál több égési levegő jut a tűztérbe, ami megnövekedett NOx kibocsátáshoz vezet.
Továbbá a tüzelőanyagban túlzottan gazdag területeken nem valósul meg a rostély elemek
primer égési levegővel való hatékony hűtése, ami a rostély idő előtti tönkremeneteléhez
vezet.
A 20. ábra d része a láng teljes kialvását mutatja. Ilyen eset akkor következik be, amikor a
szabályozó kör a kapacitást 0%-os kapacitás értékkel nullára csökkenti a tüzelőberendezés
terhelését, ami közben a rostélyon lévő tüzelőanyag folyamatosan visszaég, és végül d
lángképnek megfelelő kialvás közeli állapotba kerül.
A 20. ábra e része egy olyan esetet mutat, amely elsőre rendellenesnek tűnhet, azonban itt
arról volt szó, hogy a reakciózóna gyors ütemben haladt előre, kissé U alakot képezve a rostély
jobb oldala irányában. Emellett az is megfigyelhető, hogy a frissen beadagolt tüzelőanyag a
reakciózóna hevesen égő középső részét betakarta, és az így képződő vastag tüzelőanyag
rétegen láthatóan az égési levegő nem volt képes áthatolni, míg a széleken intenzív égés
maradt fenn.
A 20. ábra f része egy újabb U alakkal jellemezhető reakciózóna frontot mutat, azonban az U
alak mértéke kisebb, mint 20. ábra c lángképén, mivel a p50 és a p100 értékek közelebb
vannak egymáshoz.
A 20. ábra g és h időpillanatai olyan két eltérő üzemállapotot jelölnek, ahol a p50 és a p100
értékei között kicsi különbség volt tapasztalható, vagyis a két üzemállapotot közel egyenes
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reakciózóna határvonal jellemezte. Ebben az esetben a p50 és a p100 közti különbség 10 mm
volt szemben 20. ábra c időpillanatával.
Összességében megállapítható, hogy a reakciózóna rostéllyal érintkező, elülső (vezető)
határvonalának helyzete a digitális lángképek alapján aktív kontúr éldetektáló algoritmust
alkalmazva megbízhatóan meghatározható és nyomon követhető. Továbbá a detektálás során
fellépő jellemzően problémás – pl. nemkívánatos tüzelőanyageloszlás, lángkialvás - és
szélsőséges esetek – pl. tüzelőberendezés leállása - könnyen azonosíthatók és szűrhetők.

20. ábra. p100 és p50 változása a bináris tüzelőanyag adagolás és rostély mozgatás hatására
az idő függvényében: a) rostély mozgatás porfelhőképződéssel; b-c) rostély mozgatás izzó
tüzelőanyag ágyból levált parázzsal; d) láng kialvása; e-f) „U” alakú reakciózóna határvonal;
g-h) egyenletes reakciózóna határvonal különböző üzemállapotban
6.2.2. Tüzelőanyag eloszlás vizsgálata
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A rögzített reakciózóna határvonal koordináták rostély koordináta-rendszerében való
előfordulási gyakoriságának elemzésével a rostélyos tüzelés tüzelőanyag eloszlásának
minőségi jellemzése valósítható meg. Ilyen módon feldolgozva a teljes 12 órás mérés során
kapott reakciózóna határvonal koordinátákat és ábrázolva azok előfodulási gyakoriságát a
rostély koordináta-rendszerében a 21. ábra látható eredményre jutottam. Az ábrában a
rostély egyes részein különböző, a jobb oldali skálának megfelelő színek jelölik a reakciózóna
határvonal koordinátáinak előfordulási gyakoriságát a teljes rostély felületén. A 22. ábra a
reakciózóna határvonal koordináták percentiliseinek előfordulási gyakoriságát ábrázoltam a
tüzelőanyag adagolónyílástól mért távolság függvényében.
Az ábrák alapján megállapítható, hogy a reakciózóna határvonala leggyakrabban az adagoló
nyílástól mért kb. 1300-1500 mm közötti térrészben helyezkedett el és a széleken többnyire
enyhe ívű „U” alakot vett fel. Ebből arra lehet következtetni, hogy a beadagolt tüzelőanyag
minősége és az égést befolyásoló egyéb tényezők a vizsgált 12 órában jelentősen nem
változtak, és ezáltal a tüzelőberendezés nem adaptív – tüzelőanyag minőség szempontjából szabályzó rendszere képes volt az intenzív égés vezető határvonalának helyét egy keskeny kb.
200 mm széles sávban tartani. Azonban a nem megfelelő tüzelőanyag elosztás miatt az égés a
rostély mindkét szélén kb. 200-300 mm szélességben az adagoló nyíláshoz közelebb megy
végbe. Az adagoló nyílástól mért 0-500 mm közti szakaszban intenzív égés kevés alkalommal
volt tapasztalható, ami várható is volt, mivel itt a tüzelőanyag száradása történik. Az 500-1300
mm közti térrész elég változatos mintázatot mutat, amiben erőteljes „U” alak fedezhető fel.
Emellett az is megfigyelhető, hogy sok esetben inkább a rostély két szélső oldalán ég
intenzíven a tüzelőanyag, ami a tüzelőanyag középre adagolásával magyarázható. Az elemzés
során az is kiderült, hogy a fő reakció zónából leszakadó, különálló izzó tüzelőanyag (parázs
darab) esete kevesebb mint 0,5% valószínűséggel fordult elő. Ez és a reakciózóna eloszlásának
szakaszossága kerülendő, mivel a nem folytonos tüzelőanyagágy megnövekedett szálló pernye
képződéshez vezethet [173, 174]. A reakciózóna határvonalát a 1500-1700 mm közti
szakaszban szintén erőteljes U alak jellemzi, azonban koordináták előfordulási gyakorisága
kicsi, megjelenésüket feltehetőleg a 20. ábraban 20. ábraban bemutatott kisszámú problémás
eset okozza.
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21. ábra. Reakciózóna határvonal koordináták előfodulási gyakorisága a rostély felülnézeti
koordináta-rendszerében

22. ábra. Reakciózóna határvonal koordináták 0., 50. és 100. percentiliseinek előfordulási
gyakorisága

54

6.3.

A képi információk és a folyamati paraméterek közti kapcsolat és
válaszidő különbség vizsgálata

Számos tüzelési folyamatot vizsgáló tanulmány jutott arra a következtetésre, hogy a digitális
lángkép geometriai és fényintenzitás paraméterei információt hordoznak a tüzelési folyamat
hatékonyságáról és annak jellemzőiről [67]. Emellett az is feltételezhető, hogy a tüzelési
folyamatban bekövetkező változás időben előbb idéz elő csökkenést vagy növekedést a
lángképből származó paraméter értékében, mint a hagyományos szenzor jelében, ami azzal
magyarázható, hogy a lángképalkotás áll térben a legközelebb a központi folyamat
érzékeléséhez, vagyis az égés helyéhez.
A következőkben a kísérleti tüzelőberendezésben lezajló folyamatok kapcsán kívánom
bizonyítani az előzőekben tett feltételezéseket, miszerint a képi információk és tüzelés között
kapcsolat áll fenn és a lángképalkotás az üzemállapot gyorsabb érzékelését teszi lehetővé, és
ezen keresztül a tűztéri folyamatok pontosabb szabályozását.
Két paraméter közti válaszidő különbség meghatározása akkor releváns, ha azok között
kapcsolat állapítható meg. Ezért a vizsgálatot a képi információk és a folyamati paraméterek
közti kapcsolat meghatározásával kezdtem, ami megadta, hogy a későbbi válaszidő elemzés
során mely folyamati paraméterekkel érdemes foglalkozni.
A képi információk közül a reakciózóna határvonal koordinátáiból meghatározott
percentiliseket és a lángkép redukálása során kapott képi paramétereket (1. táblázat 8.-27.-ig
paraméterek) vizsgáltam.
A folyamati paraméterek között szerepelt a füstgáz O2 (O2) és CO2 (CO2) tartalma, a füstgáz
hőmérséklet (Tfüstgáz), a kilépő vízhőmérséklet (Tki), a tűztér hőmérséklet (Ttűztér), a szennyezők
koncentrációja a füstgázban, nevezetesen az NOx (NOx) és a CO (CO). A paraméterek
kiválasztása a tüzelési folyamatban betöltött jelentőségük alapján történt. A füstgáz O 2 és a
CO2 tartalmai erős kapcsolatban állnak, előbbi egy fő vezérlő jel [3], utóbbi pedig fontos a
technológia karbon kibocsátásának meghatározása szempontjából. A füstgáz hőmérséklet
fontos mind környezeti és mind üzemeltetési szempontból. Nagyságát kibocsátási előírások
szabályozzák és emellett hatással van a tűztér és a füstgáz csatorna hőálló falazatainak
élettartamára. A kilépő vízhőmérséklet szintén a szabályozó kör fő vezérlője. A
tűztérhőmérséklet nyomon követése is elengedhetetlen kiváltképp biomasszatüzelés során,
ahol a hőmérséklet gyors emelkedése a tüzelőanyag salakosodásához és a tűzállófalazaton idő
előtt megjelenő lerakódásokhoz vezethet [175, 176]. A károsanyag kibocsátás jelentősége
nyilvánvaló, mértékük szabályozott és kötelezően felügyelt [2].
Az egyes lángképi és folyamati paraméterek közti kapcsolat számszerűsítésére a Pearson féle
korrelációs együtthatót használtam, amely megadja a lineáris kapcsolat nagyságát és irányát.
Az együttható a következő egyenlet alapján számítható [177]:
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√∑𝑛𝑖(𝑥(𝑖) − 𝑥̅ )2 ∗ ∑𝑛𝑖(𝑦(𝑖) − 𝑦̅)2

ahol x és y az összehasonlítandó adatvektorok, n az adatvektorok hossza. Az együttható értéke
alapján a következők szerint jellemezhető a fennálló kapcsolat: rendkívül szoros (0,9 – 1),
szoros (0,75 - 0,9), érzékelhető (0,5 - 0,75), laza (0,25 - 0,5), nincs kapcsolat (0,0 - 0,25).
6.3.1. Reakciózóna helyzetének vizsgálata
A reakciózóna határvonal koordinátáinak percentilisei és a kiválasztott folyamati paraméterek
közötti abszolút korrelációs együttható értékeket - a későbbi vizsgálatok eredményét is
összesítő - 24. ábra oszlopai jelenítik meg.
A legtöbb percentilis és a füstgáz O2 és CO2 tartalma esetében állapítható meg szoros
kapcsolat. Ez azt is jelzi, hogy a reakciózóna határvonal koordinátáinak percentilisei hasznos
képi infromációk. A füstgáz hőmérséklet esetében érzékelhető, míg a tűztérhőmérséklet és a
füstgáz NOx és CO tartalma tekintetében laza kapcsolat áll fenn.
A feltárt kapcsolatok további elemzéséhez a paraméter párokat szórás diagramban
ábrázoltam (23. ábra), ahol a reakciózóna határvonal koordináták 25. percentilisét
használtam, mint a reakció zónát legjobban jellemző képi paramétert. A 23. ábra szórás
diagramjaiban az erősen együtt mozgó paraméterek között fennálló lineáris kapcsolatok
erősségét vizuálisan az adathalmazra illeszett piros egyenes vonallal, számszerűen a
diagramok jobb felső sarkában feltüntetett R2-el jelölt determinációs együttható értékével
demonstráltam.
A 23. ábra a-b részében a lineáris kapcsolata a p25 és az O2 és a CO2 között nyilvánvaló. A
reakciózóna előre haladásával kevesebb O2 maradt a füstgázban, ezzel szemben a CO2
megnövekedett. Ez a jelenség érthető, mivel a reakciózóna növekedése több tüzelőanyag
elégetésével jár. A két füstgáz összetevő és a p25 között megfigyelt erős lineáris kapcsolat arra
enged következtetni, hogy a reakciózóna helyzete akár biztonságos szabályozó jelként is
felhasználható.
A 23. ábra c-d része a p25 és a füstgáz NOx és CO tartalma közötti kapcsolatot szemlélteti.
Összehasonlítva a füstgáz fő összetevőivel, jelentősen kisebb lineáris kapcsolat figyelhető
meg. Ugyanakkor a mért szennyezők koncentráció tartományainak változása jól korrelált a
p25-el: NOx esetén, amikor a reakciózóna a rostély elején járt, tehát közel volt az adagoló
nyíláshoz, az NOx koncentráció széles tartományban változott, amelyet a reakciózóna
folyamatos előre haladása és növekedése lépésről lépésre normalizált. Ez azzal magyarázható,
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hogy a kezdeti kis kiterjedésű tüzelőanyag-ágyat és hőmérsékletet kevésbé pontosan lehet
szabályozni, mivel a tüzelőanyag-ágy korlátozott kapcsolatban áll az égési levegővel, amely
reakció nélkül halad tovább. Vagyis a rostély kezdeti szakaszában a tüzelőanyag-ágy
hőmérsékletét a kevert és diffúz égés részaránya határozza meg. Következésképpen, ha a
rostély adott szakasza túlhevül, akkor ez termikus NOx csúcsokhoz vezet, ellenkező esetben,
az alacsony ágyhőmérséklet csökkent NOx koncentrációt eredményez. Az NOx esetében
megfigyelt tendencia a füstgáz CO tartalma esetében teljesen megfordul. Kiterjedt és
adagolónyílástól eltávolodott reakciózóna eredményezett széles tartományban változó CO
kibocsátást. A lineáris trend a p25 és a CO között negatív, vagyis p25 növekedésével a CO
koncentráció csökken, ami azt jelzi, hogy a kiterjedtebb reakció zónánál jobban szabályozható
a teljes kiégés. A viszonylag kis számú kiugró CO érték a technológia szakaszos tüzelőanyag
adagolásával és rostély mozgatásával magyarázható.
Tüzelőanyag adagoláskor és
rostélymozgatáskor rövid időre felborul a kialakult stabil égési állapot (pl. friss tüzelőanyag
befedi a heves égésben lévő tüzelőanyag ágy egy részét, a rostély elemek mozgatása közben
primer égési levegő útja eltömődik), ami rövid ideig tartó tökéletlen égéshez vezet. A jelenség
a rostélyon lévő tüzelőanyag mennyiségének növekedésével arányosan fokozódik [178].
A 23. ábra e-g része a p25 és a füstgázhőmérséklet (Tfüstgáz), kilépő vízhőmérséklet (Tki) és a
tűztérhőmérséklet (Ttűztér) között fennálló kapcsolatot szemlélteti. A 23. ábra e és f része
jellegzetes hiszterézis mintázatot mutat a p25 és a Tfüstgáz és a Tki között, amely a változók a
tüzelési folyamatban bekövetkező változások eltérő időbeni reagálására utal. A megfigyelt
lineáris trend pozitív, ami azt jelenti, hogy a p25 növekedésével a füstgáz hőmérséklete is nő.
Ez a jelenség érthető, mivel a rostélyon lévő több tüzelőanyag nagyobb füstgázhőmérsékletet
eredményez. A 23. ábra g diagramjában szereplő p25 és Ttűztér közötti kapcsolat, első látásra
nem egyértelmű, gyenge inverz. Kiterjedtebb tüzelőanyag ágy alacsonyabb
tűztérhőmérsékletet eredményez. Az előzőekhez hasonlóan a paraméterek közti válaszidő
különbséggel magyarázható a zavaros a kép.
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23. ábra. A reakciózóna határvonal koordináták 25. percentilisének (p25) és a folyamati
paraméterek szórásdiagramjai
A szórás diagramok alapján összességében megállapítható, hogy a korrelációs vizsgálat egyes
paraméterpárok esetében feltehetően nem fedi fel a valós kapcsolatot a paraméterek közti
válaszidő különbség miatt. Ezért a következőkben keresztkorrelációs analízist végeztem,
amely az adatsorok egymáshoz képesti időbeli eltolásával, azaz időbeli szinkronizációjával
határozza meg a korrelációs együttható maximális abszolút értékét, ami megadja a két adatsor
közti tényleges lineáris kapcsolatot. Ezt az értéket a következők alapján határoztam meg:
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ahol τ az eltolási érték, τ*a korrelációs együttható maximális abszolút értékéhez tartozó
eltolási érték. A vizsgálat eredményét a 24. ábrában teli körökkel jelöltem. A folyamati
paraméterekre meghatározott optimális átlagos eltolási értékeket (τ*) a diagram alatt
tüntettem fel. A kapott eltolás értékek alapján elsőre az állapítható meg, hogy az O2 és a CO2
paraméterek kivételével minden esetben számottevő, percekben mérhető válaszidő
különbség áll fenn. A korrelációs együttható értékei a füstgáz O2 és CO2 tartalma tekintetében
nem változtak, ez érthető is mivel eltolás nem történt. A hőmérsékletek korrelációs
együtthatója tekintetében nagymértékű növekedés volt tapasztalható, ami mindinkább
megerősíti azt a feltételezést, hogy jelentős a válaszidő különbség. A reakciózóna helyzetéből
kapott percentilisek és a Ttűztér közti kapcsolat az érzékelhető tartományba került, míg a Tfüstgáz
és a Tki tekintetében szorossá vált. Az NOx és CO tekintetében csekély mértékű növekedés
adódott. A folyamati paraméterekhez tartozó legnagyobb abszolút korrelációs együttható
értékeket a teli körök fölött tüntettem fel.

24. ábra. Korrelációs (oszlopok) és keresztkorrelációs (teli körök) vizsgálat abszolút
korrelációs együttható értékei a reakciózóna helyzetének percentilisei és a folyamati
paraméterek közötti kapcsolat alapján
Következőkben, hogy láthatóvá tegyem a paraméterek közti valós kapcsolatot, a
keresztkorrelációs analízissel kapott eltolási értékekkel (τ*) szinkronizáltam a p25 és a
hőmérsékleti adatsorokat, majd ismételten szórás diagramban ábrázoltam azokat (25. ábra).
A 25. ábra szórás diagramjai szignifikánsan más képet mutatnak a 23. ábra hőmérséklet szórás
diagramjaihoz képest. A fennálló kapcsolatok jól értelmezhetők, ez várható is volt a
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keresztkorrelációs analízissel kapott együttható értékek alapján. Összességében mindhárom
hőmérsékleti paraméterről elmondható, hogy a p25 növekedésével arányosan növekednek a
hőmérsékletek is.

25. ábra. A hőmérsékleti paraméterek és a reakciózóna határvonal koordináták 25.
percentilisének (p25) szórásdiagramjai τ* eltolást követően
Tovább vizsgálva a paraméterek közti kapcsolatot és azok válaszidejét az idő függvényében
ábrázoltam azokat a 26. ábra és a 27. ábrában. A diagramokban a 12 órás adatsorból egy
összefüggő 4 órás időszakot jelenítettem meg, ami elég hosszú és egyben elég rövid ahhoz,
hogy az üzem több szakasza és a perces válaszidő különbségek is láthatóak legyenek. A 26.
ábraban a hőmérsékleteket és a p25-öt ábrázoltam az idő függvényében. A paraméterek közti
kapcsolat irányának (egyenesen vagy fordítottan arányosak egymással) megfelelően kék
függőleges szaggatott vonallal jelöltem a p25 szélső értékeit és az ehhez tartozó hőmérsékleti
pontokat. A paraméterek közti válaszidő különbséget számszerűen, percben kifejezve is
jelöltem, amelynek színe megadja, mely hőmérséklet paraméterre vonatkozik. A válaszidő
különbségek további időpontokban való jelölését mellőztem, mivel látható, hogy más
időpontokban is hasonló értékek adódnak.
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A p25 értékében bekövetkező növekedés, a füstgáz hőmérséklet és a kilépő vízhőmérséklet
értékben megközelítőleg 8 perccel később történik meg, míg a tűztér hőmérséklet esetében
már 20 perccel később. Visszahúzódó reakciózóna esetén, vagyis amikor csökken a
tüzelőanyag-ágy kiterjedése és ezáltal p25 értéke is, az időbeli csúszás a tűztér és a kilépő
vízhőmérséklet esetében nem változott, ezzel szemben a füstgáz hőmérséklet értékében a
változás rövidebb idő alatt, 5 perccel később jelenik meg.

26. ábra. A tűztér, a füstgáz, a kilépő vízhőmérséklet és a p25 változása az idő függvényében
A 27. ábraban a füstgáz O2, CO2 tartalmát és a p25-öt ábrázoltam az idő függvényében. A
válaszidő különbségeket az előzőekhez hasonló módon jelöltem itt is. Látható, hogy nem volt
szükség a percben megadott válaszidőkülönbségek színnel jelölésére, mivel az O2 és CO2
értékek szélső értékei egy időpontra esnek. A p25 értékében bekövetkező növekedés az O2 és
CO2 értékében különböző időpontokat vizsgálva más és más időbeli késéssel jelenik meg. Az
egyik esetben 5 perc, míg egy másik esetben csak 2 perc válaszidő különbség tapasztalható. A
p25 értékében bekövetkező csökkenést vizsgálva találkozhatunk 0 és 2 perces válaszidő
különbségekkel is. A diagram alapján megállapítható, hogy a korábbi megállapítás, miszerint
válaszidő különbség nem áll fenn a reakciózóna határvonal koordinátáiból származtatott
percentilisek és a füstgáz O2 és CO2 tartalma között, nem helytálló, mivel láthatóan percekben
mérhető válaszidő különbség áll fenn egyes állapotokban.
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27. ábra. A füstgáz O2, CO2 tartalmának és a p25 változása az idő függvényében
Összességében elmondható, hogy 6.3. fejezetben ismertetett, más tüzelési technológiák
vizsgálata alapján tett következtetések beigazolódtak a jelen ipari méretű, szakaszos üzemű,
részterheléses, rostélyos biomassza tüzelés vizsgálata esetén is. Azaz megállapítást nyert,
hogy a digitális lángképből nyert információ és az üzemi és kibocsátási paraméterek között
számszerűsíthető kapcsolat áll fenn. A keresztkorrelációs analízissel kapott Pearson-féle
korrelációs együttható abszolút értékek (max|r|) alapján a reakciózóna rostéllyal érintkező,
elülső (vezető) határvonal koordinátákból származtatott statisztikai mutatók és a füstgáz O2,
CO2 szintje, a füstgáz hőmérséklete (porleválasztó után mérve) között szoros, a kilépő
vízhőmérséklet esetén érzékelhető, a tűztér hőmérséklete esetében érzékelhető, míg a
füstgáz NOx és a füstgáz CO szintje esetén laza kapcsolat állapítható meg. A reakciózóna
rostéllyal érintkező, elülső (vezető) határvonal koordinátáiból származtatott statisztikai
mutatók legnagyobb korrelációs együttható értékeit a 4. táblázat foglalja össze.
4. táblázat. Korrelációs együttható értéke a reakciózóna rostéllyal érintkező, elülső (vezető)
határvonal koordinátákból származtatott statisztikai mutatói és az üzemi és kibocsátási
paraméterek között
O2

CO2

NOx

CO

max|r| [-] 0,87 0,89 0,27 0,28

Ttűztér Tfüstgáz
0,66

0,88

Tki
0,77

Továbbá az is kijelenthető, hogy az üzemállapotban bekövetkező változás percben mérhetően
hamarabb jelenik meg a digitális lángképből nyert információban, mint azokkal bizonyítottan
kapcsolatban álló folyamati paraméterek értékében (füstgáz O2 tartalma (O2), füstgáz CO2
tartalma (CO2), füstgáz hőmérséklet (Tfüstgáz), tűztérhőmérséklet (Ttűztér) és kilépő
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vízhőmérséklet (Tki) (5. táblázat). Ebből következik, hogy a hagyományos szenzorokhoz képest
a digitális lángképből nyert információ az üzemállapot gyorsabb érzékelését teszi lehetővé.
5. táblázat. A reakciózóna rostéllyal érintkező, elülső (vezető) határvonal koordinátáiból
származtatott 25. percentilis (p25) és az üzemi és kibocsátási paraméterek közötti válaszidő
különbség
Δt [min]

O2

CO2 Tfüstgáz Tki Ttűztér

p25

0-5

0-5

5-8

8

20

6.3.2. Lángkép statisztikai mutatóinak vizsgálata
A következőkben a lángkép adatredukciójával kapott képi paraméterek (1. táblázat 8.-27.-ig
paraméterek) és az előzőekben kiválasztott folyamati paraméterek közti kapcsolatot és
válaszidő különbséget vizsgáltam hasonló módon a reakciózóna helyzetéből meghatározott
koordinátákhoz. Első lépésként a paraméterek közti abszolút korrelációs együttható értékeket
határoztam meg keresztkorrelációs analízissel. A kapott együttható értékeket a 28. ábrában a
jobb oldali skálának megfelelően színekkel kódolva jelenítettem meg. A folyamati
paraméterek legnagyobb együttható értékeit számokkal is jelöltem a diagramban. A piros (R),
a zöld (G) és a kék (B) színcsatornák, valamint a gradiens nagyság (|∇I|) és irány (Θ(∇I)) virtuális
csatornák statisztikai mutatószámait fekete szaggatott függőleges vonallal választottam el. Így
láthatóvá válik, hogy az egyes színcsatornák értékeinek színmintázata, tehát az együttható
értékeik nagysága hasonló képet mutat. Ugyanakkor ez nem mondható el a |∇I| és a Θ(∇I)
statisztikai mutatóiról. Piros „x”-el jelöltem azon együttható értékeket, amelyek az adott
folyamati paraméterre áltagosan jellemző értéktől jelentősen kisebb kapcsolatot mutatnak.
Ezek figyelmen kívül hagyásával meghatároztam az egyes folyamati paraméterekre kapott
együtthatók átlagát és szórását (28. ábra).
Az ábra színtérképe alapján megállapítható, hogy a Θ(∇I) kivételével a csatornák ferdeség
statisztikai mutatói állnak a legszorosabb kapcsolatba a folyamati paraméterek egészével.
Az O2 és a CO2 tekintetében a korrelációs együttható értéke eléri a szoros tartományt, azonban
inkább érzékelhető kapcsolattal jellemezhető, ami szintén jellemző a Tfüstgáz és a Tki
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paraméterekre is. A Ttűztér, az NOx és a CO paraméterek értékei a képi parméterekkel laza
kapcsolatot mutatnak.

28. ábra. Keresztkorrelációs analízissel meghatározott abszolút korrelációs együttható
értékek (max|r|) a lángképi és folyamati paraméterek között.
A válaszidő elemzésnél a paraméterpárok idő függvényében való ábrázolása helyett
meghatároztam a keresztkorrelációs analízissel kapott eltolási értékeket (τ*) (29. ábra). A
válaszidő különbségek ily módon történő megjelenítése átláthatóbb képet adott, és emellett
a reakciózóna határvonala kapcsán látható volt, hogy a τ* értékek hasonló tartományba estek
az idő függvényében ábrázolás esetén kapott értékekkel. A folyamati paraméterekre kapott
eltolási értékek változatos képet mutatnak a képi paraméterek függvényében (29. ábra).
Ebben az esetben is meghatároztam a folyamati paraméterek átlagos válaszidejeit és azok
szórásait a 28. ábra jelölt nem releváns – piros x-el jelölt – kapcsolatok kivételével.
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29. ábra. Keresztkorrelációs analízis eltolás értékei (τ*) a lángképi és a folyamati paraméterek
között
Folytatva a válaszidő elemzést a képi paraméterek közül a lángkép piros színcsatornájának
átlag intenzitását (Rátlag) és a releváns – ahol minimum közel érzékelhető kapcsolat volt
tapasztalható – folyamati paramétereket vizsgáltam az idő függvényében (30. ábra, 31. ábra).
A vizsgált időszak megegyezett a reakciózóna esetében alkalmazottal. A keresztkorrelációs
analízissel Rátlag-ra kapott eltolás értékeket a 29. ábra első oszlopában számmal is
feltüntettem, hogy könnyebben összehasonlíthatóak legyenek a következőkben tapasztalt
válaszidő különbségekkel. A 30. ábra a Ttűztér, a Tfüstgáz, a Tki és az Rátlag paramétereket
jelenítettem meg az idő függvényében.
Az Rátlag értékében bekövetkező növekedés, a Tfüstgáz és a Tki paraméterek értékben késés
nélkül ugyanabban az időpontban jelenik meg, míg a Ttűztér esetében csak 8 perccel később.
Csökkenő Rátlag érték esetén az időbeli csúszás a Tfüstgáz, a Ttűztér és a Tki esetében 12, 20 és 7
percnek adódik.

66

30. ábra. A tűztér, a füstgáz, a kilépő vízhőmérséklet és a lángkép piros színcsatorna átlag
intenzitásának változása az idő függvényében
A 31. ábra az O2, a CO2 és az Rátlag paramétereket jelenítettem meg az idő függvényében. Az
Rátlag értékében bekövetkező csökkenés mindkét füstgáz összetevő értékében azonnal
jelentkezik, míg az Rátlag növekedésekor változó, egyesesetekben 2 máskor 5 perccel később
hozz változást a füstgáz összetevők értékében. A keresztkorrelációs elemzéssel kapott eltolási
idők eltérnek az előbbiekben kapott értékektől, és ahogy tapasztalhattuk az Rátlag növekedése
és csökkenése esetén más és más a válaszidő különbség.
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31. ábra. A füstgáz O2, CO2 tartalmának és a lángkép piros színcsatorna átlag intenzitásának
változása az idő függvényében
Összességében megállapítható, hogy lángkép statisztikai mutatóinak vizsgálata szintén
megerősítette, hogy digitális lángképből nyert információ és az üzemi és kibocsátási
paraméterek között számszerűsíthető lineáris kapcsolat áll fenn. A keresztkorrelációs
analízissel kapott Pearson-féle korrelációs együttható abszolút értéke alapján (max|r|) a
lángkép adatredukciójával kapott képi paraméterek (1. táblázat 8.-27.-ig paraméterek) és a
füstgáz O2, CO2 szintje között a lineáris kapcsolat több esetben elérte a szoros tartományt,
azonban inkább érzékelhető kapcsolattal voltak jellemezhetők, ami igaz a füstgáz
hőmérsékletre (porleválasztó után mérve) és a kilépő vízhőmérsékletre is. A tűztér
hőmérséklete, a füstgáz NOx és a füstgáz CO tartalma esetében laza kapcsolat volt
megállapítható. A folyamati paraméterek legnagyobb korrelációs együttható értékeit a 6.
táblázat foglalja össze. A 6.3. fejezet két vizsgálatában meghatározott lineáris kapcsolatok
alapján elmondható, hogy a reakciózóna határvonal koordinátáiból származtatott percentilis
értékek szorosabb kapcsolatban állnak az egyes folyamati paraméterekkel. Ez
feltételezhetően annak köszönhető, hogy a percentilis értékek önmagukban több információt
tömörítenek a lángképről.
6. táblázat. Korrelációs együttható értéke a lángképi és az üzemi és kibocsátási paraméterek
között
O2 CO2 NOx CO Ttűztér Tfüstgáz Tki
max|r| [-] 0,78 0,78 0,28 0,34

0,33

0,73

0,64

A paraméterek közti válaszidő különbség vizsgálata hasonlón eredményt hozott a reakciózóna
helyzetének vizsgálatához, azaz az üzemállapotban bekövetkező változás a piros színcsatorna
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átlag intenzitás (Rátlag) értékében is percekkel hamarabb jelenik meg, mint a vizsgált folyamati
paraméterekében (7. táblázat). Ugyanakkor az kijelenthető, hogy a válaszkülönbségek
nagysága függ az adott üzemállapottól.
7. táblázat. A lángkép piros színcsatorna átlag intenzitás (Rátlag) és az üzemi és kibocsátási
paraméterek közötti válaszidő különbség

6.4.

Δt [min]

O2

CO2 Tfüstgáz

Tki

Ttűztér

Rátlag

0-5

0-5

0-7

8-20

0-12

Előrejelző modell értékelése

Jelen fejezetben a 5.4. fejezetben ismertetett mély neurális hálózat alapú előrejelző modell
alkalmazhatóságát vizsgálom több szempontból. Értékelem a modell előrejelző képességét és
pontosságát az előrejelzett és a mért kilépő vízhőmérséklet közti eltérések alapján, ami kifejezi
az előrejelző rendszer standard hibáját (6.4.1. fejezet). Vizsgálom az alap modell tanítás
közbeni viselkedését és annak reprodukálhatóságát, valamint a fő hiperparaméterek
változtatásának hatását az előrejelzés pontosságára (6.4.2. fejezet). Ezek mellett megkísérlem
a tanult logikai kapcsolatok jobb megértését a tanult hálózati súlyokon keresztül és
betekintést nyerni a tanított hálózat működésébe (6.4.3 fejezet).
6.4.1. Előrejelzés pontossága
A modell tanítását követően az előrejelzés hatékonyságát, pontosságát értékeltem teszt
adatsor segítségével, ami a 12 órás mérés adathalmazának fele volt. Az előrejelzés
pontosságának számszerű értékelése előtt az előrejelző modell valós idejű teszt működése
alatt kapott eredményeket, és a mért valós hőmérséklet értékeket ábrázoltam együtt 20
különböző időpontban indított előrejelzés esetén a 32. ábra. Minden egyes diagram (a-t-ig)
különböző, 0. percben indított, 28 perc időtartamú előrejelzést mutat. Ahogy a 5.4.6.
fejezetben olvashattuk, minden új lángképalkotást követően, tehát az idő előrehaladtával
folyamatosan frissültek az időrekeszek kilépő vízhőmérséklet értékeinek PDF-ei. Az így kapott
időrekeszenkénti PDF-eket satirozott kék terület jelöli a diagramokban, a mért valós kilépő
vízhőmérsékletet folytonos kék vonal. A világos kék oszlopok a modell bemeneteinek a 0.
percben felvett normalizált értékeit jelölik. A sötétebb satirozott területek a jövőbeli kilépő
vízhőmérséklet értékének magasabb valószínűségét mutatják.
Az előrejelzés kezdeti szakaszait, tehát a rövidtávú jövőbeli előrejelzéseket nézve
megállapítható, hogy a kilépő vízhőmérséklet PDF értékei magasak és minimális szórást
mutatnak. Ez azt jelenti, hogy a rövidtávú előrejelzések sokkal pontosabbak, mint a
hosszabbtávúak. Az előrejelző rendszer indításától számított 28 percet nézzük, minden egyes
jövőbeli időpillanatban adott az előrejelzések PDF-ei. A működés első 28 percében a PDF-ek
hasonlóan elérhetők, azonban időrekeszekben található alacsonyabb előrejezési mintaszám
miatt, azok kevésbé illeszkednek.
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A diagramok alapján összességében elmondható, hogy az előrejelzés az esetek többségében
követi a valós mért értékek trendjét, míg rövidebb távon azok értékét, ami körülbelül a kezdeti
5 perc időtávlatra igaz. Látható, hogy az előrejelzés időintervallumának növekedésével az
előrejelzés bizonytalansága folyamatosan nő. Azonban több esetben az előrejelzett értékek
pontosak maradnak hosszabb távon is (32. ábra c, d, f, p). Néhány esetben az előrejelzés
pontossága kisebb (32. ábra a, e, o, q, r), és egy-két esetben az előrejelzés nem volt képes
követni a dinamikus kilengéseket (32. ábra i, k, t). Azonban folyamatos működés mellett a
felügyeleti rendszer folyamatosan frissíti és egyúttal finomítja az előrejelzést az újonnan
érkező bemeneti paraméter értékek alapján.
A 200 előrejelzés előállítása (minden egyes „jövőbeli” időpillanatra) megközelítőleg 60 ms időt
vett igénybe egy Intel Core i7-es processzorú PC GeForce NVIDIA GT 750 M típusú GPU-ján
futatva. Ez a működési sebesség lehetővé tette a több szálú, párhuzamosított valós idejű
működést a 13 Hz-es képalkotás mellett.

32. ábra. A kilépő vízhőmérséklet előrejelzése 20 különböző időintervallumra
Az előrejelzés bizonytalanságát többféle mutatóval is mérhetjük, jelen esetben a
legelterjedtebb átlagos négyzetes hiba gyökét (root mean square error, RMSE) alkalmaztam
az előrejelzett értékek és a teszt adatok összehasonlítására az idő függvényében. A jövő egy
adott idősávjának, azaz ta időrekeszének RMSE értéke a következő szerint írható fel:
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𝑅𝑀𝑆𝐸 𝑡𝑎 = √

1
𝑛𝑖𝑛𝑠𝑡

𝑛𝑖𝑛𝑠𝑡
𝑜𝑏𝑠
∑ (T𝑡𝑖𝑡𝑎 − T𝑡𝑖→𝑡𝑎
)

2

(31)

𝑡𝑖=1

ahol 𝑅𝑀𝑆𝐸 𝑡𝑎 a jövőbeli ta időrekeszhez tartozó átlagos négyzetes hiba négyzetgyöke. A
további jelölések magyarázata megtalálható a 5.4.6. fejezetben.
Ez alapján meghatároztam a 28 percet lefedő jövőbeli idősávok (ta időrekeszek)
előrejezéseinek hibáját azaz RMSE értékeit, és az idő függvényében a 33. ábrában piros színnel
ábrázoltam azokat. A halvány piros lépcsős folytonos vonal jelöli az idősávok pontos RMSE
értékeit, a folytonos piros görbe a hibákra illesztett hatodfokú polinom, ami jól reprezentálja
a hiba változásának trendjét. A diagram alapján megállapítható, hogy a hiba kicsi marad
egészen 5. percig, azonban az előrejelzés pontossága gyorsan csökken ebben az
időintervallumban. Ezt követően az idősávok előrejelzéseinek hibái lassan nőnek, ami a
legtávolabbi időpontban, azaz a 28. percben ±1 °C-ra nő, amely jelen kilépő vízhőmérséleti
tartományban körülbelül ±1 % relatív hibának felel meg.
Következőkben arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a lángképalkotásnak, és az ebből
adatredukcióval kapott képi információk felhasználásának, milyen hatása van az előrejelzés
pontosságára. Ennek megválaszolásához az alap előrejelző modellt újratanítottam oly módon,
hogy a képi információkat kivettem a bemeneti paraméterek közül, vagyis kizárólag a 7
folyamati paraméter képezte a bemenetet. Ezt követően újra meghatároztam az előrejelzés
idősávjainak hibáit és 33. ábrában jelenítettem meg kék lépcsős folytonos vonallal, majd az
előzőekhez hasonlóan hatod fokú polinomot illesztettem rá. Látható, hogy hibrid (képi és
folyamati paraméterek) és a képi információkat nem tartalmazó modell hibái közti különbség
az előrejelzés első pár percében elhanyagolható, azonban ezt követően a képi információkat
nem tartalmazó modell hibája nagyobb mértékben kezd növekedni, ami az előrejelzés végére
±1,6 °C RMSE-t eredményez. Tehát a hibrid bemenetű modell jobban teljesített.
Összességében megállapítható, hogy a digitális lángképből származtatott paraméterek
alkalmazása növeli a mély, előrecsatolt mesterséges neurális hálózat alapú előrejelzés időbeli
tartományát és annak pontosságát.
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33. ábra. Az előrejelzés átlagos négyzetes hibáinak négyzetgyöke az idő függvényében hibrid
(képi és folyamati paraméterek) és kizárólag folyamati bemeneti paraméterek esetén
A 28. percnél hosszabbtávú előrejelzéseknél azt tapasztaltam, hogy az RMSE gyors ütemben
nő és az előrejelzés nem képes követni a mért értékek trendjét. A jelenség egyrészt
magyarázható azzal - annak ellenére, hogy nem rekurens hálózatról van szó, vagyis valódi
ciklikusságot nem képes megtanulni - hogy a mérés során a tüzelőberendezés szakaszosan
üzemelt, váltakozva körülbelül 40 perc üzemet 20 perc üresjárás követet, és így a modell
leginkább jellemző működési mintát tanult meg és ebbe bele tartozik a ciklus idő is. Azonban
feltételezhető az is, hogy a bemenenő paraméterek kombinációja egyfajta ciklikusságot képes
reprezentálni azáltal, hogy minden bemeneti paraméter eltérő, sok esetben percekben
mérhető mértékben késik a tüzelési folyamatban bekövetkező változásokhoz képest, és egyes
folymati változások kb. 30 perc elteltével jeletkeznek. A tanult kapcsolatok további elemzése
a 6.4.3. fejezetben található.
6.4.2. Előrejelző modell tanítása és reprodukálhatósága
A 34. ábra az előrejelző modell 200 független blokkjának tanulási hibafüggvény értékének
változását mutatja az epoch szám és az idő függvényében. A becsült és a tanító adatsor mért
kilépő vízhőmérséklete közti eltérés jellemzésére az átlagos négyzetes hibát (Mean Square
Error, MSE) alkalmaztam hibafüggvénynek. A hibák konvergáló változása jól mutatja, hogy
minden egyes blokk - amely az egyes időrekeszek előrejelzését adja - tanítása sikeres volt az
SGD optimalizáló algoritmus segítségével. Az diagramban minden ötödik blokkot ábrázoltam
az átláthatóság érdekében. A tanítás blokkonként 2 percet vett igénybe.
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34. ábra. Az előrejelző modell 200 független blokkjának tanulása során alkalmazott
hibafüggvény értékének változása az epoch és az idő függvényében
A modell későbbi gyakolati alkalmazhatóságának érdekében rögzítettem a tanulási epochok
számát. Az optimális epoch szám meghatározásánál több szempontot kell figyelembe venni. A
tanítás során a belső hiba minimalizálására törekszünk. Az epoch szám növelésével alapvetően
csökken a belső hiba, de ezzel együtt nő a túltanulás kockázata [179]. Emellett a tanító epoch
szám növelésével a tanítás ideje is nő. Mindezek mellett a hibafüggvény aszimptotikus
viselkedése - adott epoch szám után az előrejelzés pontossága csökkenése - felső határt szab
az alkalmazott epoch számának.
A különféle tanítási stratégia hatásának vizsgálata nem képezte a munkám részét, ezért
gyakorlati tapasztalatokra hagyatkozva alkalmaztam az egyes regularizációs módszereket.
Ennek ellenére a kutató munka eredményei alapján kijelenthető, hogy az alkalmazott alap
modell jellemzői kielégítőek, mint pl. tanulási idő, pontosság, általánosíthatóság
szempontjából.
Ahogy a 34. ábra is mutatja, 50 tanítási epoch utáni a maradó hiba növekszik az idővel, vagyis
minél távolabbi időpontra végezzük a becslést, a modell tanítása annál nehezebbé válik. Ez
azt jelzi, hogy az ok-okozati összefüggés a hosszabbtávú előrejelzések és a bemeneti
paraméterek között sokkal összetettebb, vagy több zajt tartalmaznak.
A modell tanítása a SGD módszerrel történt, ezért felmerül a kérdés, hogy a hálózat tanítása
reprodukálható e hatékonyan különböző feltételek mellett [155]. Megjegyzendő, ha más
determinisztikus algoritmust használnánk a hálózat tanítására, akkor is kissé különböző
tanítási mintához vezetne a hálózat súlyainak véletlenszerű inicializálása. Ipari körülmények
között a modell tanítása és újra tanítása feltételezhetően rutinszerűen vagy automatizált
módon történne, ezért a gyakorlati alkalmazhatóság érdekében elengedhetetlen a modell
megbízható tanítása, ami alatt a modell előrejelző képességének közel változatlansága
értendő az újratanítás függvényében. A modell tanításának reprodukálhatóságát oly módon
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vizsgáltam, hogy az alkalmazott alap modellt többször újra tanítottam ugyanazon
paramétereket felhasználva. A modell tanítását 50-szer végeztem el, és minden alkalommal
meghatároztam az előrejelzés hibáját négy különböző idősávra a 31. egyenlet alapján.
Vizsgálatom eredményét a 35. ábra összegzi. A hiba oszlopok 95%-os megbízhatósági szint
mellett mutatják a konfidencia intervallumot a kapott RMSE átlagok körül. A szélesebb hiba
sávok értelemszerűen kisebb reprodukálhatóságot jelentenek. Látható, hogy a modell
blokkjainak reprodukálhatósága annál rosszabb minél távolabbi idősávra történik a becslés.
Megállapítható, hogy a leghosszabbtávú előrejelzés esetén is jól, maximum ±0,12°𝐶
konfidencia intervallum mellett reprodukálható az előrejelzés.

35. ábra. Előrejelzési időpontok átlagos négyzetes hibáinak négyzetgyöke az előrejelző
modell többszöri újratanítását követően
Az eredmények alapján összességében megállapítható, hogy SGD-t alkalmazva a tanítás során
a modell megbízhatóan konvergál és az eredmények jól reprodukálhatók, vagyis a modell
jellemzői jól közelítik a gyakorlati alkalmazhatóság kritériumait.
A legtöbb esetben egy ANN alapú modell létrehozása azt igényli, hogy megtaláljuk az
egyensúlyt az architektúra komplexitás, tanulási ráta, számítás igényesség és pontosság
között. Annak ellenére, hogy sok kutatást vonz ez a kérdéskör, különösen a neuroevolúció
területén [180, 181], jelenleg nincs széles körben elfogadott szabványos keretrendszer az
architektúra szisztematikus meghatározására felhasználói beavatkozás nélkül. Ezért a kutatás
további részében vizsgáltam, hogy a fő architektúra paramétereknek - amelyek az architektúra
komplexitását határozzák meg -, mint a hálózat mélységének és a szélességének változása,
hogyan befolyásolja az előrejelzés pontosságát. A hálózat szélességét a rejtett rétegben lévő
neuronok száma, míg a mélységét a rejtett rétegek száma adja. Vizsgálatomban a rétegenkénti
neuron számot 10-90 közötti, a rejtett rétegek számát 1-12 közötti tartományban változtattam
minden egyes blokkban. A többi hiperparaméteren nem változtattam, értékük megegyezett
az 5.4. fejezetben ismertetett alap modellével. A paraméterek módosítását követően minden
alkalommal újratanítottam a hálózatot, és a teszt adatok alapján meghatároztam az
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előrejelzés RMSE-t. A teljes előrejelzésből a 14. perce kapott RMSE értékeket ábrázoltam a
hálózat szélességének és mélységének függvényében a 36. ábra. Az eredmények alapján
megállapítható, hogy a hálózat komplexitásának növekedésével, mind a rejtett rétegenkénti
neuron szám mind a rejtett rétegszám tekintetében, az előrejelzés hibája csökken. A modell
tanításánál regularizációt alkalmaztam, és az előrejelzés hibája tesztadatsor alapján lett
meghatározva, így túltanulás nem történhetett. Ugyanakkor a modell komplexitásának határt
szab annak gyakorlati alkalmazhatósága. A komplexebb modell nagyobb számításigényt von
maga után, és ezáltal az előrejelzés meghatározása is időigényesebbé válik, ami hátrányos
valós idejű működés megvalósításánál. Továbbá azt is meg kell jegyezni, hogy a komplexitással
ugyan nő az előrejelzés pontossága, azonban egy adott összetettségen túl már nem biztos,
hogy nagymértékű pontosság növekedést tudunk elérni, viszont ezzel párhuzamosan a
számításigényesség drasztikusan megnőhet.
Azonban vizsgálataim alapján a 5.4.5.
fejezetben bemutatott alap modell komplexitása a 13 Hz-es valós idejű működés mellett
optimálisnak bizonyult.

36. ábra. Az előrejelző modell szélességének és mélységének hatása az előrejelzés 14.
percének hibájára
Összességében megállapítható, hogy egy komplexebb, azaz mélyebb (rejtett rétegek száma)
és szélesebb (rejtett rétegenkénti neuronszám) architektúrájú mély, előrecsatolt mesterséges
neurális hálózatot alkalmazva nő az üzemállapot előrejelzésének pontossága állandó epoch
szám mellett, azaz a rendkívül összetett nemlineáris biomassza tüzelés folyamtát jobban leírja.
6.4.3. Bemeneti paraméterek fontossága
Számos területen és alkalmazásban az ANN-ek felülmúlták más módszerek előrejelző
képességeit. Azonban az egyik jelentős hátrányuk, hogy nem adnak képet a bemeneti és a
kimeneti paraméterek között fennálló ok-okozati kapcsolatról [182]. Számos területen és e
kutatásban is a bemenetek és a kimenet közötti kapcsolat felfedése nagyban elősegítené a
modell mechanizmusának mélyebb megértését és gyakorlati alkalmazhatóságát. Az ANN-ek
belső mechanizmusa a bemeneti paraméterek relatív fontosságának elemzésével vizsgálható.
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A paraméterek „fontossága” több módon definiálható. Az információelmélet szemszögéből
annál fontosabb egy paraméter, minél több hasznos információt hordoz. Ezáltal
feltételezhető, hogy a fontosabb paraméterek nagyobb mértékben befolyásolják az ANN
kimenetét. Vagyis jelen fizikai rendszerben a kilépő víz hőmérséklet erős függvénye a
fontosabb bemenetei paramétereknek.
Egy modell bemenő paramétereinek fontossága sokféle módon elemezhető. A legszélesebb
körben alkalmazott módszerek, amelyek a bemenő paraméterek kimenetre gyakorolt hatását
vizsgálják a Neurális Értelmezési Diagramok (Neural Interpretation Diagrams) [183], a Garson
féle algoritmus [184] és az érzékenységi vizsgálatok.
A bemeneti paraméterek fontosság szerinti rangsorolásához és ezen keresztül a modell
működési mechanizmusának megértéséhez két érzékenységi vizsgálatot végeztem el. Az egyik
esetben egy adott bemeneti paraméter (xk) kimeneti érzékenysége ( S𝑘𝑡𝑎 ) egy adott előrejelzési
időpontra (ta) nézve megadható az előrejelzés (T𝑡𝑖𝑡𝑎 ) bemeneti paraméter (xk) szerinti parciális
deriváltjaként [185]:
S𝑘𝑡𝑎 = 𝑛

1

𝑖𝑛𝑠𝑡

𝑖𝑛𝑠𝑡
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𝜕T𝑡𝑎
𝑡𝑖
𝜕𝑥𝑘

(32)

,

ahol 𝑥𝑘 , 𝑘 ∈ [1,27] a k-adik bemeneti paraméter.
A másik alkalmazott módszer azt vizsgálja, hogy egy adott bemeneti paraméter kizárása az
előrejelzésből milyen hatással van az előrejelzés négyzetes hibájára (change of mean square
error, COM) [185]. Az eredeti definíció alapján a COM-ot úgy kapjuk meg egy adott előrejelzési
időpontra, hogy egy adott bemeneti paramétert eltávolítunk, és ezt követően újratanítjuk a
hálózatot, majd az alap és a paraméter nélküli eset átlagos négyzetes hibáit (MSE)
összehasonlítjuk. Az alap módszeren több módosítást végeztem. Először is MSE helyett RMSEt használtam, hogy a hőmérséklet dimenzió megmaradjon. Másodsorban ugyanazon tanulási
sémát alkalmazva, a választott bemeneti paraméter súlyait és annak bias értékét nullára
módosítottam, ami megszüntette a bemenet és kimenet közti kapcsolatot. A hálózat újra
tanítását szintén mellőztem, mivel a kimenet érzékeny a hálózat architektúrájára, amely
önkéntelenül is megváltozik, amikor egy bemenetet eltávolítunk a halmazból. Így az RMSE
változása (COR) ta előrejelzési idősávra a következők szerint definiálható, ha xk bemeneti
paraméter kapcsolatát megszüntetem a kimenettel:
𝐶𝑂𝑅𝑘𝑡𝑎 = 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑘𝑡𝑎 − 𝑅𝑀𝑆𝐸 𝑡𝑎

(33)

ahol 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑘𝑡𝑎 ta előrejelzési idősáv RMSE-je, ha 𝑥𝑘 kapcsolatát megszüntetjük a kimenettel.
A 37. ábra az érzékenységi, a 38. ábra a COR számítások eredményeit összegzi. Az eredményül
kapott RMSE értékeket a diagramok jobb oldalán található színskálák kódolják. Egy adott
bemeneti paraméter annál fontosabb, minél sötétebb annak színárnyalata, vagyis minél
nagyobb RMSE érték változást idézett elő annak megváltozása vagy éppen hiánya. Az
érzékenységi vizsgálat és a COM módszer ismerten a neurális hálózat összetettségének
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függvényében némileg eltérő eredményt ad [185]. Ez jelen esetben is tapasztalható. Ha
összehasonlítjuk az 𝑆𝑘𝑡𝑎 és a 𝐶𝑂𝑅𝑘𝑡𝑎 értékeit, látható, hogy kicsit különböznek, azonban
globálisan nézve a két diagramot nagyon hasonló trendek figyelhetők meg. Arra, hogy melyik
módszer eredményét fogadjuk el, nincs egyértelmű válasz, mivel nincs egységesen elfogadott
módszertan az ANN-ek bemeneti paramétereinek fontosságának ragsorolására. Soronként
összehasonlítva a két módszert több esetben is egyező eredményeket láthatunk. A kapacitás,
a kilépő vízhőmérséklet (Tki), a belépő vízhőmérséklet (Tbe), a piros színcsatorna intenzitásának
szórása (Rszórás) és számos képi gradiens alapú paraméter tekinthető fontosnak mindkét
módszer alapján.

37. ábra. Az előrejelzés érzékenysége, azaz az előrejelzés átlagos négyzetes hiba gyökének
változása a bemeneti paraméterek változásának függvényében
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38. ábra. Az előrejelzés átlagos négyzetes hiba gyökének változása adott bemeneti
paraméter kizárása mellett
Nem meglepő, hogy az legfontosabb bemeneti paraméternek a kilépő vízhőmérséklet
bizonyult. A becsült paraméter a kilépő vízhőmérséklet jövőbeli értéke, ezért érthető, hogy a
modell erős kapcsolatot talált a kettő között. Az RMSE megközelítőleg 3,5 °C-al növekedett,
amikor a Tki -t mellőztem a modellből. Természetesen a Tki a legfontosabb rövidtávon, mivel a
kimenet értéke megközelítőleg megegyezik a Tki bemeneti paraméter értékével.
Az egyéb üzemi paraméterek között a kapacitás és a Tbe is nagy érzékenységet mutatott
hosszabb távú előrejelzés esetén. Érdekes módon a kimenet kevésbé volt érzékeny az
elsődleges és másodlagos égési levegő áramlási sebességére, annak ellenére, hogy a COR
esetében ezek meghatározók voltak.
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Összességében megállapítható, hogy számos képi paraméter majdnem olyan fontos, mint a
legfontosabb
üzemi
paraméterek.
Ezért
a

33. ábra alapján tett következtetés, miszerint a lángképalkotásból származó információkat
felhasználva az előrejelzés pontossága növelhető, még inkább bizonyítást nyer. Azon képi
paraméterek, amelyek mindkét módszer esetén fontosnak bizonyultak hosszabb távú
előrejelzésnél, azt jelzik, hogy a lángkép többlet információ tartalma leginkább a
tüzelőberendezés működésének hosszabbtávú előrejelzésével áll kapcsolatban. Tehát
megállapítható, hogy a képi paraméterek bemeneteként való alkalmazása növelte a
hosszútávú előrejelzés pontosságát, ami az előrejelző rendszer időbeli tartományának
megnövelését tette lehetővé.
Mindkét vizsgálat kimutatta a piros csatorna intenzitásainak szórásának (Rátlag, szórás) és a
gradiens virtuális csatorna nagyság (|∇I|) és irány (Θ(∇I)) első három statisztikai mutatójának
fontosságát. A zöld (G) és a kék (B) csatorna intenzitás alapú paraméterei - leszámítva a kék
csatorna ferdeség (Bferdeség) paraméterét - általánosságban kevésbé tűntek fontosnak az
érzékenységi vizsgálat 20. perce körül.
Ugyanakkor a két vizsgálat felfedett olyan nemvárt kapcsolatokat is, amelyek tapasztalataink
alapján nehezen magyarázhatók. Többek között nem számítottunk a zöld és a kék csatorna
intenzitás értékeiből származtatott paraméterek kevésbé fontosságára, mivel a csatorna
intenzitások arányai pirometrikus információkat hordoznak a lánghőmérsékletről [186], ami
az égést befolyásoló alapvető fizikai tulajdonság. Ráadásul az egyetlen viszonylag fontos
radiometriai paraméter a piros csatorna intenzitás értékeinek szórása (Rszórás) volt, holott a
piros csatorna intenzitás értékeinek átlagától (Rátlag) szintén nagy érzékenységet vártunk
volna, mivel ennek értéke megfelel a láng teljes sugárzási intenzitásának.
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A következőkben fizikai folyamatok tanulmányozásán keresztül vizsgáltam a legérzékenyebb
képalapú bemeneti paramétereket. A 39. ábra a normalizált kép paraméterek
értéktartományaihoz tartozó lángképek átlag lángképeit jelenítettem meg. Az érthetőség
kedvéért pl. az ábra 4. sorában és 3. oszlopában látható lángkép az átlaga azon lángképeknek,
amelyeknek a gradiens nagyság szórás értékei (|∇I|szórás) 0,2- 0,3 közé estek. Az átlag képek
pixel értékei az egyes lángképek adott pixeleinek átlagaiból határoztam meg, és
tartományonként több száz lángképet használtam fel. Az így kapott lángkép jól reprezentálja
a láng átlagosan jellemző megjelenését az adott értéktartományban.

39. ábra. Lángkép paraméterek értéktartományainak jellemző lángképei
A 39. ábra első sorát vizsgálva megállapítható, hogy az Rszórás paraméter közel lineáris módon
reagál a láng intenzitásának változására. Emlékezzünk vissza, hogy a 37. ábra és a 38. ábra ez
volt az egyetlen fontos paraméter a színcsatornák intenzitásaiból származó paraméterek
közül. Mivel az abszolút szórást használtam az átlaggal normalizált szórás helyett, így az Rszórás
paraméter megtartotta a láng teljes sugárzási intenzitásával kapcsolatos információk
nagyrészét. Tehát a modell nagyobb jelentőséget tulajdonít az Rszórás-nak, mint az Rátlag-nak.
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A Bferdeség paraméter első két tartományában, azaz 0-0,2-ig intenzív égésre jellemző lángkép
átlagokat láthatunk, ezzel szemben a többi tartományban a lángkép alig látható. Ebből arra
lehet következtetni, hogy a Bferdeség paraméter érzékeny a láng jelenlétére, vagyis a láng kialvó
állapotáról, a kazán működéséről és nem működéséről ad információt.
A virtuális csatornák alkalmazásával arra általános tapasztalatra alapoztam, hogy a gradiens
alapú paraméterek jól reagálnak a láng alakjának változására. Az „alak” alatt számos olyan
tulajdonság értendő, amely a láng megjelenését írja le, és nem a kép intenzitás értékein alapul.
Tehát a gradiens csatornákból meghatározott paraméterek a képben található térbeli
kapcsolatokat írják le, mint pl. a szomszédos pixelek intenzitásai közötti korrelációt. Az
energiaiparban alkalmazott különféle mérési technikák között a térbeli információk kinyerése
és megőrzése szinte egyedülálló képessége a képalkotó technológiáknak. Ezért a gradiens
alapú pataméterek esetében tapasztalt fontosság megerősíti azon feltételezéseket, hogy a
képalkotáson alapuló felügyeleti és szabályozó rendszerek hasznosak és hatékonyan
alkalmazhatók.
A 39. ábra további tanulmányozásával az is megállapítható, hogy a különböző gradiens alapú
paraméterek eltérő módon reagálnak a látható láng egyes állapotaira. Ezek az állapotok
megegyeznek a tüzelés egyes módjaival, amelyek jól jellemzik a működés különböző fázisait.
Például a 39. ábra 4. sorában és utolsó oszlopában látható kép egy tipikus megjelenési formája
a lángnak miután a kazán kapacitást és az elsődleges égési levegő adagolását hírtelen
lecsökkentik a kazán huzamosabb idejű és közel teljes kapacitású üzemét követően.
Következésképpen a 4. sor első képe a láng stabil állapotát reprezentálja teljes kapacitású
üzem mellett. Ezért a |∇I|szórás paraméter helyesen reagál a teljes kapacitás, stabil működés
és a „szabad futás” között, amikor diffúz láng állapot uralkodik a primer égési levegő
mennyiségének drasztikus csökkentését követően.
Hasonló következtetés vonható le más gradiens alapú paraméterekről is. A |∇I|átlag követi az
átmenetet az üresjárati – kialvás közeli - mód és a közel teljes kapacitású erősen fújtatott mód
között (39. ábra 3. sor). A primer égési levegő sebességére reagáló paraméter mellett van
olyan, amely a tüzelőanyag adagolást követi. Erre jó példa a |∇I|csúcsosság. A paraméter kisebb
értékei a reakciózóna szélének a tüzelőanyag adagoló nyíláshoz való közelségét mutatja,
amely egyben a rostélyon lévő kevés tüzelőanyagra is utal. Ezzel szemben a |∇I|ferdeség és a
Θ(∇I)csúcsosság paraméter a jelenség ellenkezőjét mutatja kisebb értékeknél, vagyis az
eltávolodást az adagolónyílástól.
A 38. ábra alapján összességében megállapítható, hogy a gradiens alapú paraméterek csak
adott előrejelzési idősávokban mutattak érzékenységet. Ennek feltehetőleg az az oka, hogy
csak bizonyos periodicitásokat tanulhattak meg. Ezért arra a következtetésre lehet jutni, hogy
a tanított modell fizikai alapelveken és üzemeltetési tapasztalatokon alapuló előrejelzései,
amelyek megjelennek a nagyfontosságú láng alakját leíró képi paraméterekben, megfelelnek
adott működési fázisoknak.

81

7. MUNKA JELENTŐSÉGE, HATÁSA
A kutató munka több szempontból is értékelhető. Egyrészt, hogy mennyire újak az elért
tudományos eredmények, másrészt a jövőben ezeknek milyen hatásai lehetnek a folyamatok
mélyebb elméleti összefüggéseinek további feltárására, valamint azok gyakorlati
alkalmazásának a technika fejlődésére.
A biomassza tüzelés vezérlése a mérhető és a nem mérhető üzemi jellemzők, valamint az eddig
nem kellő mértékben ismert zavaró tényezők dinamikus egymásra hatása miatt rendkívül
összetett folyamat. Az üzemeltetési paraméterek közti kapcsolatok általában erősen nem
lineárisak és hosszú időbeli késéssel jelentkeznek a hatásaik [51]. Ezért a biomassza tüzelés
elméleti összefüggéseinek kutatása komoly elméleti és gyakorlati jelentőséggel bír a jövőben,
mind a megújuló energiaforrások kiaknázása, mind pedig a környezetszennyezés csökkentése
érdekében.
A rostélyos tüzelőberendezések szerkezetének és működtetésének elemzése alapján
megállapíthatjuk, hogy a tüzelőanyag adagolás, a rostélymozgatás és a primer égési levegő
adaptív vezérlése lehetővé teszi a tüzelési folyamat hatásfokának növelését és a környezetre
káros hatást gyakorló anyagok kibocsátásának csökkentését. Belátható, hogy az alkalmazott
módszer, vagyis a reakciózóna helyének detektálása és nyomon követése, elősegíti a szilárd
tüzelőanyaggal működő rostélyos tüzelőberendezések vezérlő rendszerének és működési
mechanizmusának tovább fejlesztését.

7.1.

Jövőbeli fejlesztési és kutatási irányok

A reakciózóna nyomon követését alkalmazva új konstrukciós fejlesztési lehetőségek
nyílhatnak meg. Mindamellett, hogy adaptívan szabályozhatóvá válik a tüzelőanyag adagolás,
a rostélyelemek mozgatása és az égési levegő tűztérbe juttatása a változó tüzelőanyag
minőség és a kívánt kapacitás függvényében, lehetőség nyílik a rostély külön vezérelhető
szakaszainak optimális szabályozására, jelen tüzelőberendezésben 2, míg nagyobb kapacitású
berendezések esetén akár 3 hosszirányú szakasz esetében is. Reakció zóna felügyeleti
rendszert alkalmazva vizsgálandó - főleg nagyobb kapacitású, ezáltal nagyobb rostély felületű
berendezések esetén - a rostély további külön szabályozható szakaszokra való tagolása, amely
tovább növelheti a tüzelés hatékonyságát.
Továbbá, egy olyan konstrukció is elképzelhető, ahol a rostély nem csak hosszanti irányban
tagolt, hanem keresztbe is több, külön-külön szabályozható részre oszlik, ami egy mátrixszerű
tagoltságot és ezáltal mozgatást és égési levegő hozzávezetést valósítana meg. Az ilyen jellegű
rendszerek feltételezhetően javítanának a tüzelőanyag eloszlásán és segítenének csökkenteni
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a 21. ábraban látható jellegzetes U alakú reakciózóna kialakulását. Természetesen a vázolt
fejlesztési lehetőségek műszaki és gazdasági szempontból is vizsgálandók.
A kutatás során megismerve a rendelkezésre álló szakirodalmakat a látható fénytartományban
történő lángképalkotás terén és mélységében tanulmányozva az alkalmazott
tüzelőberendezést, megállapítható, hogy számos új és egyben igen jelentős kutatási lehetőség
kínálkozik e témában.
A tüzelőberendezésen végzett eddigi kutatási eredmények, az egyes folyamati és emissziós
paraméterek és a lángképből nyert információk között feltárt kapcsolatok tekintetében (6.3.
fejezet) jól bizonyítják, hogy a kilépő vízhőmérsékleten túl, érdemes mélyebben vizsgálni a
fennálló kapcsolatokat és felhasználni azokat a paraméterek közvetett becslésére, vagy
időben való előrejelzésére.
Ezek alapján fontosnak tartom vizsgálni a füstgáz szén-monoxid koncentrációjának pontos
előre jelzését, hasonlóan Pitel és társai kutatásához [187], amely lehetővé teheti az optimális
légfelesleg tényező beállítását minimális szén-monoxid érték mellett. A károsanyag kibocsátás
csökkentése és az egyre szigorodó előírások betartása miatt a füstgáz nitrogén-oxid
tartalmának előrejelzése, amelyre jó példa Nan Li és társainak munkája [99], is kiemelt
fontosággal bír. A tűztérhőmérséklet nyomon követése is elengedhetetlen, hiszen a
hőmérséklet szabályozási szint felé történő gyors emelkedése a tüzelőanyag salakosodásához
és a tűzállófalazaton megjelenő idő előtti lerakódásokhoz vezethet [175, 176]. Láthattuk, hogy
a kutatás során alkalmazott tüzelőberendezés primer tűzterében található egyetlen hőelem
válaszideje jelentősen nagy, amely alatt a nem várt folyamatok végbe is mennek. Ezen üzemi
paraméter átlagos, vagy akár térbeli eloszlásának becslése, időbeli előrejelzése szintén
megvalósítható az általunk alkalmazott képalkotó rendszerrel. Szakirodalomban számos
tanulmány található, amelyben CCD kamera alapú pirométer rendszert alkalmaznak
különböző típusú és hőteljesítményű szénportüzelésű berendezéseken [188, 189, 190].
Annak ellenére, hogy nem találtam olyan tanulmányt, amely a rostélyos tüzelés során
keletkező lerakódást és salakosodást felügyelné, fontosnak találom vizsgálni a reakciózóna
helyzete mellett ezek detektálásának lehetőségét, annak érdekében, hogy időben
megtörténjenek a szükséges karbantartások.
A vizsgálataim bizonyítják, hogy a kilépő vízhőmérséklet előrejelzése időben hosszútávon
hatékony. Ezért a jövőben vizsgálandó a kapcsolatot leíró algoritmus alkalmazása szabályozás
céljából hasonlóan Tóthová és társaihoz [51].
Amennyiben az előzőekben vázolt elképzelések és javaslatok megvalósulnak, lehetővé válik
egy olyan felügyeleti rendszer kialakítása, amely a lángképből nyert közvetett információkat
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felhasználva, szoftver szenzor jelek sokaságai alapján lesz képes optimálisan és
költséghatékonyan vezérelni a tüzelőberendezést.

7.2.

Módszer alkalmazhatóságának kiterjesztése a tüzeléstechnika
más területére

Kutatómunkám kézzelfogható hatásaként emelném ki azt a szintén biomassza tüzelés
optimalizálásával foglalkozó kutatást és annak eredményeit, amely a RISE-Energy Technology
Center AB svéd kutatóintézettel együttműködve valósult meg. A kutatás során olyan szoftver
szenzort fejlesztettünk és teszteltünk, amely biomassza elgázosítóban a légfelesleg tényező és
a keletkező szintézis gáz főbb komponenseinek (H2, CO, CO2 és CH4) becslését végezi valós
idejű képalkotást alkalmazva a reakció zónán. A képek előfeldolgozása során két technikát
vizsgáltunk az adatredukcióra. Az egyik, a saját kutatásomban is alkalmazott képek statisztikai
mutatószámokkal való leírása, míg a másik a „pixel binning” volt, ami egyfajta
alulmintavételezés. A becsléseket gépi tanulási algoritmusok alkalmazásával, a kutatásomban
alkalmazott architektúrához hasonló mesterséges neurális hálózattal és Gauss-folyamat
regresszióval valósítottuk meg. Az adatgyűjtést és tesztelést laboratóriumi körülmények
között egy C2H4–O2–N2 tüzelőanyagú előkevert laposlángú égőn és egy kísérleti, sodró
áramlású (entrained flow), porított biomassza tüzelésű elgázosítón végeztük. A különböző
módszerekkel történt értékelés azt mutatta, hogy a tényleges mért és az előrejelzett értékek
különbségéből származó átlagos négyzetes hiba négyzetgyöke (Root Mean Square Error,
RMSE) az égőnél a valós mérés bizonytalanságának nagyságrendjébe esett, míg az elgázosító
esetében megközelítőleg háromszor nagyobbnak adódott, mint a mérés bizonytalansága. Ezek
ellenére az előrejelzések pontosságai megfelelőnek bizonyultak a folyamat felügyeleti
célokhoz. Az elemzés során az is kiderült, hogy mindkét tanuló algoritmus (Machine Learning
Algorithm) esetében a statisztikai mutatószámokkal való adatredukció pontosabb becslést
tett lehetővé, mint az alul mintavételezés. A kutatás eredménye új, tudomásunk szerint
korábban még nem vizsgáltak hasonló módszereket elgázosító berendezésen [191].

7.3.

Módszer gyakorlati alkalmazhatósága

A kutatásomban alkalmazott módszer nagy előnye, hogy minimális, az adott technológiának
megfelelő módosításokkal adaptálható hasonló rendszerekben. A legnagyobb alkalmazási
potenciál a rostélyos hulladékégetők esetében várható, ahol a reakciózóna hasonlóképpen
nyomon követhető és változó minőségű szilárd tüzelőanyagot égetnek el. Ezen típusú
tüzelőberendezésekben a gépi látás és mesterséges intelligencia már említett alkalmazásain
túl lehetőség van az úgynevezett „sootblowing” rendszerek optimális vezérlésére is, amelyek
a lerakódások időközönkénti eltávolítását végzik [192].
Mindezek mellett a kidolgozott módszerrel bármilyen kapacitású rostélyos tüzelőberendezés
felügyelhető, mivel alkalmazhatósága nem függ a berendezés méretétől, hanem csak annak
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mechanikai jellemzőitől, és a tűztérben lévő szilárd és gázhalmazállapotú anyagok
tüzeléstechnikai és optikai tulajdonságaitól.
A rendszer jelentőségét tovább növeli annak ténye, hogy a módszerhez kapcsolódó eszköz és
adatfeldolgozás költségvonzata aránylag alacsony, különösképpen, ha összehasonlítjuk más
létező optikai diagnosztikai módszerekkel, mint például a hangolható diódalézeres
abszorpciós spektrometria (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy, TDLAS) [193, 67].
A vizuális felügyeleti rendszer becsült kedvező költségét az is mutatja, hogy az összemérhető
a hagyományos felügyeleti módszerekével, ahol hőmérséklet és hőáram alapú méréseket
végeznek. A módszer utólagos létesítése különösebb nehézséget nem jelent olyan esetekben,
ahol korábban már digitális kamerával történt megfigyelés a vizuális adatok kvantitatív módon
való feldolgozása nélkül [194, 195].
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8. ÖSSZEFOGLALÁS
Az utóbbi időben a fosszilis tüzelőanyagok növekvő költségei, a nukleáris
energiahasznosítással kapcsolatos aggodalmak és a növekvő környezetvédelmi aggályok miatt
az alternatív energiaforrások hasznosítása és azon belül a gyenge minőségű és heterogén
tüzelőanyagok vagy tüzelőanyagkeverékeké globális trenddé vált. Az e tüzelőanyagokra való
átállás a közepes méretű, néhány MW hőteljesítményű, decentralizált biomasszatüzelésben
legáltalánosabban elterjedt rostélyos tüzelési technológiáknál számos nehézséggel jár. Ezek
közül kiemelendő a csökkenő hatásfok, a növekvő károsanyag-kibocsátás, a lerakódások
képződése a füstjártokban, az instabil láng kialakulása a tűztérben, a füstgázokkal érintkező
szerkezeti elemek korróziója. Ezen problémák megoldását számos kutatás célozta, azonban az
eredmények ellenére számos nyitott kérdés maradt a tüzelést befolyásoló fizikai és kémiai
folyamatok tekintetében. Pontos és részletes információk hiányában kevésbé megbízható
matematikai modellek és vizsgálatok készíthetők. Ezért az elméleti modellek helyett
empirikus, modell-alapú, korszerű felügyeleti és szabályozó rendszerek alkalmazása adhat
megoldást a problémákra.
Doktori kutatásom célja a modern mesterséges intelligencia, gépi látás és gépi tanulás
alkalmazhatóságának vizsgálata volt a decentralizált biomasszatüzelés hatékonyságának
javítása és károsanyag-kibocsátásának csökkentése érdekében. A kutatás céljának
megvalósításához másodsorban egy új, költséghatékony és megbízható komplex felügyeleti
rendszer alapjainak kifejlesztését valósítottam meg, amely lehetővé tette a mesterséges
intelligencia-alapú mérési és szabályozási elvek alkalmazhatóságának vizsgálatát egy
decentralizált technológiákra jellemző méretskálán üzemelő, ipari berendezésen.
A kísérleti tüzelőberendezés egy fűrészüzem számára technológiai hőt szakaszosan előállító 3
MW névleges kimenő hőteljesítményű, léptető rostélyos, biomassza tüzelésű kazán volt. A
berendezés tüzelőanyagát a fafeldolgozás során keletkező alacsony minőségű faapríték
képezte, amelynek folyamatosan változó minősége és mennyisége nagy kihívást jelent a kazán
szabályozása és ütemezése szempontjából.
A vizsgálati módszerek gépi látáson, lángképfeldolgozáson és prediktív gépi tanuláson
alapultak. Az alkalmazott modellek bemenetét mért üzemi paraméterek és valós időben és
látható fénytartományban CCD kamerával rögzített lángépfelvételek képezték.
Vizsgálatomban egy üzemvitel szempontjából reprezentatív, szakaszos és változó
hőteljesítményű 12 órás működés során rögzített adatokat elemeztem.
A gépi látás (lángképalkotás és feldolgozás) alkalmazhatóságának vizsgálata során
megállapítottam, hogy a mozgó reakció zónának, azaz az intenzív égés helyének
meghatározásából és nyomon követéséből származó információk felhasználhatók a
tüzelőanyag adagolás, a rostélymozgatás és a primer égési levegő adaptív – tüzelési feltételek
megváltozását követő - vezérlésére. Ezért a rögzített lángképeken a mozgó reakció zóna
rostéllyal érintkező, elülső (vezető) határvonalának meghatározását és nyomon követését
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éldetektáló algoritmussal valósítottam meg. Ehhez ún. aktív kontúr modellt alkalmaztam
hagyományos operátorok helyett a detektált határvonal folytonosságának és simaságának
biztosítása érdekében.
Vizsgálataim során bizonyítottam, hogy az alkalmazott módszerrel megbízhatóan és pontosan
meghatározható és nyomon követhető a reakciózóna helye a rostélyon. Keresztkorrelációs
analízissel kimutattam, hogy a reakciózóna rostéllyal érintkező, elülső határvonalának
koordinátáiból származtatott statisztikai mutatók és a füstgáz O2, CO2 tartalma, a füstgáz
porleválasztó után mért hőmérséklete és a kilépő vízhőmérséklet között szoros, a tűztér
hőmérséklete esetében érzékelhető, míg a füstgáz NOx és CO tartalma esetén laza lineáris
kapcsolat állapítható meg.
A feltárt kapcsolatokon túl megállapítottam, hogy az üzemállapotban bekövetkező változásra
utaló jel percekkel hamarabb jelenik meg a digitális lángképből nyert információban, mint az
azokkal kapcsolatban álló, hagyományos elven mért üzemi paraméterek értékében.
A gépi tanulás alkalmazhatóságának vizsgálata során a nagyfokú nemlinearitással terhelt,
komplex tüzelési folyamat és a bemenő paraméterek közötti jelentős válaszidő különbséget
mély, előrecsatolt mesterséges neurális hálózatok párhuzamos alkalmazásával modelleztem.
A végbemenő folyamat megfelelő kontrollálása érdekében a kilépő vízhőmérsékletet, mint a
szabályozó kör fő vezérlőjelének időbeli előrejelzését valósítottam meg. A kilépő
vízhőmérséklet értékének „jövőbeli” ismerete a tüzelést befolyásoló paraméterek
finomhangolását teszi lehetővé a nem kívánt üzemállapot kialakulása előtt. A modell bemenő
paramétereit a tüzelőberendezés online mérőrendszeréből származó üzemi adatok és a
rögíztett lángképekből származtatott statisztikai paraméterek képezték.
Az alkalmazott modell valós időben volt képes előrejelzést adni a kilépő vízhőmérséklet
várható értékéről „jövőbeli” időpillanatokra egészen 28 perces időtávlatban. A várható
értékek az idő előrehaladtával valós időben folyamatosan frissültek. Az előrejelzés validálása
megmutatta, hogy a rövid távú előrejelzés hibája (a ténylegesen mért és az előrejelzett
értékek különbségéből adódó átlagos négyzetes hiba négyzetgyöke) 1-2 perccel az időben
előre minimális volt. Ezt követően a hiba fokozatosan növekedett egészen ±1°C-ig, ami ±1%
relatív hibának felel meg, 28 perccel előre az aktuális időponthoz képest. A lángképalkotás
előrejelzés pontosságára gyakorolt hatását vizsgálva megállapítható volt, hogy üzemi
paramétereket alkalmazva – a képi információk nélkül - az előrejelzés hibája ±1,6 °C-ra
emelkedett.
Az előrejelző modell további vizsgálata bebizonyította, hogy a modell párhuzamos hálózatai
reprodukálhatóan taníthatók változatlan tanítási iteráció szám mellett. Az előrejelzés hibája a
hálózat komplexebbé válásával, azaz a rejtett rétegek számának és a rejtett rétegenkénti
neuronok számának növekedésével csökkent. A modell bemeneti paramétereinek
érzékenységi vizsgálata megmutatta, hogy rövid távú előrejelzésnél a kilépő vízhőmérséklet
aktuális értéke a legfontosabb bemeneti paraméter, míg hosszabb távon számos intenzitás és
geometria alapú képi paraméter válik döntővé. A hálózat hasznos kapcsolatokat volt képes
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megtanulni a kilépő vízhőmérséklet jövőbeli értéke és a működés szakaszossága, valamint a
láng viselkedését leíró fizikai alapelvek és üzemeltetési tapasztalatok között.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a lángképalkotás és a mély neurális hálózat alapú
modell alkalmazása javította a rostélyos biomassza tüzelésű kazán előrejelző felügyeleti
rendszer válaszidejét és pontosságát.
A korszerű gépi látás és gépi tanulás rostélyos biomassza tüzelésen való alkalmazhatóságának
vizsgálati eredményei rámutattak, hogy az alkalmazott módszerek továbbfejlesztését
követően nagyban hozzájárulhatnak a rostélyos tüzelőberendezések jövőbeli hatékonyabb
működéséhez mind károsanyag-kibocsátás, mind gazdaságos üzemelés szempontjából.
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9. SUMMARY
In recent times, due to the rising cost of fossil-derived energy coupled with some concerns
over nuclear energy and increased environmental concerns, the use of alternative energy
sources in terms of low-quality and heterogeneous fuels or fuel blends have become a global
trend. Grate-firing technologies that are widespread in medium-sized decentralized biomass
combustion, can potentially handle these fuels; however, the problems characteristic to
transitioning to lower-grade fuels - such as reduced efficiency, increased emissions, slagging,
fouling, corrosion and poor flame stability - must be resolved. A significant research effort has
focused on resolving these issues; however, despite promising results, many questions remain
unanswered in terms of the physical and chemical processes that affect combustion. In the
absence of accurate and detailed information, only less reliable mathematical models and
analysis can be performed. In lieu of high-fidelity theoretical models, the use of the advanced
monitoring, and control based on empirical modelling can help to resolve the problems.
The objective of my thesis was to investigate the applicability of modern artificial intelligence,
machine vision and machine learning to improve the efficiency and reduce pollutant emissions
of decentralized biomass combustion. To achieve this, the basics of a new, cost-effective and
reliable complex monitoring system were developed.
The proposed methods and principles were investigated under industrial conditions on a 3
MW nominal capacity, inclined, moving grate type biomass combustor operated under varying
and intermittent loads. The boiler was integrated into a sawmill plant, producing heat for
steaming timber products. Wood chips, the low-grade by-products of the sawing process were
used as fuel. Both fuel quality and quantity were fluctuating that posed a challenge for
controlling and scheduling the boiler.
The applied methods involved machine vision and flame image processing, and predictive
machine learning methods. Flame images from real-time flame imaging and logged
operational parameters were used as inputs. The flame images were obtained by the current
state-of-art, single CCD camera with response in the visible range of the spectrum. The
analysed data was acquired in representative, approximately 12-hours long measurement
periods.
Based on the examination of the applicability of machine vision techniques (flame imaging and
flame image processing), it was concluded that extracting the location of the reaction zone on
the grate (where the intensive burning takes place) facilitates the adaptive control of fuel
feeding, grate motion and primer combustion air supply.
The purpose of the proposed machine vison-based system was to monitor the location of the
preceding and progressing reaction zone boundary, representing the leading edge of the
combusting fuel bed on the grate. In order to enforce the continuity and smoothness of the
obtained reaction zone boundary curve, it was located and tracked by a special edge detection
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algorithm, the Active Contour Model (ACM), instead of conventional operators. It was shown
that the proposed model can reliably and accurately determine and track the reaction zone
boundary location. Upon further investigation, cross-correlation analysis demonstrated the
existing linear relationships and time lags between the statistical indicators derived from the
reaction zone boundary and process parameter signals. Correlation coefficients showed
strong relationship between the reaction zone location and flue gas O2 and CO2 content, flue
gas temperature and output water temperature. The correlation was of moderate strength in
the case of combustion chamber temperature, and weak in the case of pollutant
concentration (NOx and CO) in the flue gas. Furthermore, it was found that the information
from the digital flame images enables the detection of the combustion state before changes
are seen in conventional parameters.
In the investigation of the applicability of predictive machine learning, the complex
combustion process with high nonlinearities and significant lag between inputs was modelled
by deep, feedforward artificial neural networks. To help issue warnings regarding potential
future operating problems and facilitate robust control, the main control signal of the control
loop, the output water temperature of the boiler corresponding to different times ahead the
present time was predicted. Statistical parameters derived from flame images and process
parameters including the output water temperature were used as inputs.
The system was able to produce predictions in real-time for 28 minutes time ahead in a rolling
fashion - predictions regarding every time-ahead were available and continuously updated in
real-time. The analysis of prediction errors showed that the error of short-term predictions
(up to 1–2 min ahead) was minimal. The errors grew steadily to up to ±1°C for predictions
approximately 28 min ahead of the present moment; in case of excluding image data as input,
the errors increased up to ±1.6°C.
The networks could be trained reproducibly in a fixed number of training epochs. It was shown
that the prediction errors decreased by increasing the complexity of the network in terms of
the number of neurons and layers, i.e., as the model architecture became deeper.
Sensitivity analysis showed that the most important input parameters were the current value
of the output water temperature for short-term predictions and several intensity - and shapebased image parameters for long-term predictions. The network was able to learn reasonable
and intuitive relationships between the future values of output water temperature, physical
principles affecting combustion and ‘‘operating experience” describing the periodicities of
operation and the behavior of the flame in the characteristic phases of operation. The results
demonstrate that flame imaging and deep neural networks can improve the response time
and accuracy of predictive systems used in grate-fired biomass combustion.
The results suggest that the proposed machine vison and learning based methods can be made
an integral part of future control systems, providing supposedly independent measurements
based on which the reliability, emissions and economics of grate-fired combustors can be
improved.
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10.

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, TÉZISEK

A méréseim és vizsgálataim alapján a következő új, az irodalomban eddig nem közölt
tudományos megállapításokra jutottam:
1. Ipari méretű, szakaszos üzemű, részterheléses biomassza tüzelés során a digitális
lángképből nyert információ és az üzemi és kibocsátási paraméterek között
számszerűsíthető kapcsolat áll fenn. Keresztkorrelációs analízissel kapott Pearson-féle
korrelációs együttható abszolút értéke (max|r|) a reakciózóna rostéllyal érintkező,
elülső (vezető) határvonal koordinátákból származtatott statisztikai mutatók és a
füstgáz O2, CO2 szintje, a füstgáz hőmérséklete (porleválasztó után mérve), kilépő
vízhőmérséklet között 0,87; 0,89; 0,88 és 0,77; azaz szoros tartományba esnek. A
tűztér hőmérséklete esetében 0,66; vagyis érzékelhető, míg a füstgáz NOx és a CO
szintje esetén 0,27 és 0,28; tehát laza kapcsolat állapítható meg.

2. A vizsgált berendezésen és az adott üzemi viszonyok között az üzemállapotban

bekövetkező változás percekkel hamarabb jelenik meg a digitális lángképből nyert
információban, mint a hagyományos szenzorok által mért folyamati paraméterek
értékében (füstgáz O2 tartalma (O2), füstgáz CO2 tartalma (CO2), füstgáz hőmérséklet
(Tfüstgáz), tűztérhőmérséklet (Ttűztér) és kilépő vízhőmérséklet (Tki) (T1. táblázat). Ebből
következik, hogy a hagyományos szenzorokhoz képest a digitális lángképből nyert
információ az üzemállapot gyorsabb érzékelését teszi lehetővé.

T1. táblázat. A reakciózóna rostéllyal érintkező, elülső (vezető) határvonal koordinátákból
származtatott 25. percentilis (p25), a digitális lángkép piros színcsatorna átlag intenzitása (R
átlag) és az üzemi és a kibocsátási paraméterek között a válaszidő különbség
Δt [min]

O2

CO2 Tfüstgáz

Tki

Ttűztér

p25

0-5

0-5

5-8

8

20

Rátlag

0-5

0-5

0-12

0-7

8-20

3. A vizsgált berendezésen és az adott üzemi viszonyok között a reakciózóna rostéllyal
érintkező, elülső (vezető) határvonalának helyzete a digitális lángképek alapján aktív
kontúr éldetektáló algoritmust alkalmazva meghatározható és nyomon követhető (T1.
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ábra).

A

határvonal

helymeghatározása

alapján

azonosíthatók

szélsőséges

üzemállapotok és a nemkívánatos tüzelőanyag eloszlások.

T1. ábra. A reakciózóna rostéllyal érintkező, elülső (vezető) határvonal koordinátákból
származtatott 100. (p100) és 50. (p50) percentilis változása a bináris tüzelőanyag adagolás és
rostély mozgatás hatására az idő függvényében: a) rostély mozgatás porfelhőképződéssel; bc) rostély mozgatás izzó tüzelőanyag ágyból levált parázzsal; d) láng kialvása; e-f) „U” alakú
reakciózóna határvonal; g-h) egyenletes reakciózóna határvonal különböző üzemállapotban
4. A vizsgált berendezésen és az adott üzemi viszonyok között az üzemi és a digitális
lángképből származtatott paramétereket felhasználó mély (több rejtett réteget
tartalmazó), előrecsatolt mesterséges neurális hálózatot alkalmazva a kazán
üzemmenete valós időben előjelezhető. A kilépő vízhőmérséklet előrejelzésének a
ténylegesen mért és az előrejelzés alapján várható érték különbségéből számítható
hibája az előrejelzés időtávlatának nagyságával folyamatosan nő, 28 perccel előre az
időben az aktuális időponthoz képest ~±1°C, ami – figyelembe véve a Tki átlagos értékét
- ±1% relatív hibának felel meg az adott rendszerben (T2. ábra).

92

T2. ábra. Az előrejelzés átlagos négyzetes hibáinak négyzetgyöke az idő függvényében hibrid
(képi és folyamati paraméterek) és kizárólag folyamati bemeneti paraméterek esetén
5. A vizsgált berendezésen és az adott üzemi viszonyok között a digitális lángképből
származtatott paraméterek alkalmazása növeli a mély, előrecsatolt mesterséges
neurális hálózat alapú előrejelzés időbeli tartományát és annak pontosságát.
Lángképből származó információkat felhasználva mintegy ±0,6%-kal csökken a hiba az
előrejelzés 28. percében (T2. ábra).

6. A vizsgált berendezésen és az adott üzemi viszonyok között komplexebb, azaz mélyebb
(nagyobb rejtett rétegek számú) és szélesebb (nagyobb rejtett rétegenkénti neuron
számú) architektúrájú mély, előrecsatolt mesterséges neurális hálózatot alkalmazva nő
az üzemállapot előrejelzésének pontossága (T3. ábra.), azaz a rendkívül összetett
biomassza tüzelés folyamtát jobban leírja.
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T3. ábra. Az előrejelző modell szélességének és mélységének hatása az előrejelzés 14.
percének hibájára

94

11.

IRODALOMJEGYZÉK

[1]
T. G. Bridgeman, J. M. Jones, and A. Williams, Overview of Solid Fuels, Characteristics and
Origin. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2010.
[2]

L. Rosendahl, Biomass combustion science, technology and engineering. Elsevier, 2013.

[3]
J. Koppejan and S. Van Loo, The handbook of biomass combustion and co-firing. Routledge,
2012.
[4]
C. Yin, L. A. Rosendahl, and S. K. KĂ¦r, “Grate-firing of biomass for heat and power
production,” Progress in Energy and Combustion Science, vol. 34, no. 6, pp. 725 – 754, 2008.
[5]
J. Vos, “Biomass energy for heating and hot water supply in belarus,” Contract Report
(BYE/03/G31), BTG, 2006.
[6]
C. Ryu, Y. B. Yang, A. Khor, N. E. Yates, V. N. Sharifi, and J. Swithenbank, “Effect of fuel
properties on biomass combustion: Part i. experimentsâ€”fuel type, equivalence ratio and particle
size,” Fuel, vol. 85, no. 7-8, pp. 1039–1046, 2006.
[7]
A. H. Bedane, M. T. Afzal, and S. Sokhansanj, “Simulation of temperature and moisture
changes during storage of woody biomass owing to weather variability,” biomass and bioenergy,
vol. 35, no. 7, pp. 3147–3151, 2011.
[8]
M. T. Afzal, A. H. Bedane, S. Sokhansanj, and W. Mahmood, “Storage of comminuted and
uncomminuted forest biomass and its effect on fuel quality,” BioResources, vol. 5, no. 1, pp. 55–69,
2009.
[9]
Y. B. Yang, C. Ryu, A. Khor, N. E. Yates, V. N. Sharifi, and J. Swithenbank, “Effect of fuel
properties on biomass combustion. part ii. modelling approachâ€”identification of the controlling
factors,” Fuel, vol. 84, no. 16, pp. 2116–2130, 2005.
[10]
M. Wu, D. Schott, and G. Lodewijks, “Physical properties of solid biomass,” Biomass and
Bioenergy, vol. 35, no. 5, pp. 2093–2105, 2011.
[11]
M. Ruusunen, “Real-time moisture content monitoring of solid biomass in grate combustion,”
IFAC Proceedings Volumes, vol. 41, no. 2, pp. 10652–10656, 2008.
[12]
J. Ballester and T. Garcá-Armingol, “Diagnostic techniques for the monitoring and control of
practical flames,” Progress in Energy and Combustion Science, vol. 36, no. 4, pp. 375–411, 2010.
[13]
P. Glarborg, A. Jensen, and J. E. Johnsson, “Fuel nitrogen conversion in solid fuel fired
systems,” Progress in energy and combustion science, vol. 29, no. 2, pp. 89–113, 2003.
[14]
S. Hill and L. D. Smoot, “Modeling of nitrogen oxides formation and destruction in
combustion systems,” Progress in energy and combustion science, vol. 26, no. 4-6, pp. 417–458,
2000.
[15]
J. Pagels, M. Strand, J. Rissler, A. Szpila, A. Gudmundsson, M. Bohgard, L. Lillieblad, M. Sanati,
and E. Swietlicki, “Characteristics of aerosol particles formed during grate combustion of moist forest
residue,” Journal of Aerosol Science, vol. 34, no. 8, pp. 1043–1059, 2003.

95

[16]
F. J. Frandsen, S. C. van Lith, R. Korbee, P. Yrjas, R. Backman, I. Obernberger, T. Brunner, and
M. Jöller, “Quantification of the release of inorganic elements from biofuels,” Fuel Processing
Technology, vol. 88, no. 11-12, pp. 1118–1128, 2007.
[17]
M. Jöller, T. Brunner, and I. Obernberger, “Modeling of aerosol formation during biomass
combustion for various furnace and boiler types,” Fuel Processing Technology, vol. 88, no. 11, pp.
1136–1147, 2007.
[18]
H. P. Michelsen, F. Frandsen, K. Dam-Johansen, and O. H. Larsen, “Deposition and high
temperature corrosion in a 10 mw straw fired boiler,” Fuel processing technology, vol. 54, no. 1-3, pp.
95–108, 1998.
[19]
F. J. Frandsen, “Utilizing biomass and waste for power productionâ€”a decade of contributing
to the understanding, interpretation and analysis of deposits and corrosion products,” Fuel, vol. 84,
no. 10, pp. 1277–1294, 2005.
[20]
I. Obernberger, T. Brunner, and G. Bärnthaler, “Chemical properties of solid
biofuelsâ€”significance and impact,” Biomass and Bioenergy, vol. 30, no. 11, pp. 973–982, 2006.
[21]
R. Meij and H. te Winkel, “The emissions of heavy metals and persistent organic pollutants
from modern coal-fired power stations,” Atmospheric Environment, vol. 41, no. 40, pp. 9262–9272,
2007.
[22]
T. Nussbaumer and J. Hustad, “Overview of biomass combustion,” in Developments in
thermochemical biomass conversion. Springer, 1997, pp. 1229–1243.
[23]
H. Zhou, P. A. Jensen, and F. J. Frandsen, “Dynamic mechanistic model of superheater deposit
growth and shedding in a biomass fired grate boiler,” Fuel, vol. 86, no. 10-11, pp. 1519–1533, 2007.
[24]
A. Miltner, G. Beckmann, and A. Friedl, “Preventing the chlorine-induced high temperature
corrosion in power boilers without loss of electrical efficiency in steam cycles,” Applied Thermal
Engineering, vol. 26, no. 16, pp. 2005–2011, 2006.
[25]
M. Montgomery, A. Karlsson, and O. Larsen, “Field test corrosion experiments in denmark
with biomass fuels. part 1: Straw-firing,” Materials and Corrosion, vol. 53, no. 2, pp. 121–131, 2002.
[26]
B. Staiger, S. Unterberger, R. Berger, and K. R. Hein, “Development of an air staging
technology to reduce nox emissions in grate fired boilers,” Energy, vol. 30, no. 8, pp. 1429–1438,
2005.
[27]
G. Lu, Y. Yan, Y. Huang, and A. Reed, “An intelligent vision system for monitoring and control
of combustion flames,” Measurement and control, vol. 32, no. 6, pp. 164–168, 1999.
[28]
K. Sujatha, M. Venmathi, and N. Pappa, “Flame monitoring in power station boilers using
image processing,” ICTACT Journal on Image and Video Processing, vol. 2, no. 4, 2012.
[29]
J. Ballester and T. Garcá-Armingol, “Diagnostic techniques for the monitoring and control of
practical flames,” Progress in Energy and Combustion Science, vol. 36, no. 4, pp. 375–411, 2010.
[30]
T. Kulcsár, “Adatbányászati és gépi tanulási algoritmusok szoftver szenzorok fejlesztésére=
data mining and machine learning algorithms for soft sensor development,” Ph.D. dissertation,
Pannon Egyetem, 2017.

96

[31]

L. Breiman, “Random forests,” Machine learning, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.

[32]
D. W. Hosmer Jr, S. Lemeshow, and R. X. Sturdivant, Applied logistic regression. John Wiley &
Sons, 2013, vol. 398.
[33]
I. Steinwart and A. Christmann, Support vector machines. Springer Science & Business Media,
2008.
[34]
A. McCallum, K. Nigam et al., “A comparison of event models for naive bayes text
classification,” in AAAI-98 workshop on learning for text categorization, vol. 752, no. 1. Citeseer,
1998, pp. 41–48.
[35]

L. E. Peterson, “K-nearest neighbor,” Scholarpedia, vol. 4, no. 2, p. 1883, 2009.

[36]
A. K. Jain, “Data clustering: 50 years beyond k-means,” Pattern recognition letters, vol. 31,
no. 8, pp. 651–666, 2010.
[37]
G. Rätsch, T. Onoda, and K.-R. Müller, “Soft margins for adaboost,” Machine learning, vol. 42,
no. 3, pp. 287–320, 2001.
[38]
M. T. Hagan, H. B. Demuth, M. H. Beale, and O. De Jesús, Neural network design. PWS
publishing company Boston, 1996, vol. 20.
[39]
G. Gonzalez, J. Redard, R. Barrera, and M. Fernandez, “Issues in soft-sensor applications in
industrial plants,” in Industrial Electronics, 1994. Symposium Proceedings, ISIE’94., 1994 IEEE
International Symposium on. IEEE, 1994, pp. 380–385.
[40]
G. Gonzalez, “Soft sensors for processing plants,” in Intelligent Processing and Manufacturing
of Materials, 1999. IPMM’99. Proceedings of the Second International Conference on, vol. 1. IEEE,
1999, pp. 59–69.
[41]
P. Kadlec, B. Gabrys, and S. Strandt, “Data-driven soft sensors in the process industry,”
Computers & chemical engineering, vol. 33, no. 4, pp. 795–814, 2009.
[42]
S. A. Kalogirou, “Applications of artificial neural-networks for energy systems,” Applied
Energy, vol. 67, no. 1â€“2, pp. 17 – 35, 2000.
[43]
J. Smrekar, P. Potocnik, and A. Senegacnik, “Multi-step-ahead prediction of nox emissions for
a coal-based boiler,” Applied Energy, vol. 106, pp. 89–99, 2013.
[44]
I. Bukovsky and M. Kolovratnik, “A neural network model for predicting nox at the melnik 1
coal-powder power plant,” Acta Polytechnica, vol. 52, no. 3, pp. 17–22, 2012.
[45]
S. A. Iliyas, M. Elshafei, M. A. Habib, and A. A. Adeniran, “Rbf neural network inferential
sensor for process emission monitoring,” Control Engineering Practice, vol. 21, no. 7, pp. 962–970,
2013.
[46]
H. Wang, X. Fu, and Y. Zhou, “Application of neural network as oxygen virtual sensor in utility
boiler,” in Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics (IHMSC), 2014 Sixth International
Conference on, vol. 1. IEEE, 2014, pp. 309–312.
[47]
A. Sanz, J. Ballester, R. Hernandez, and L. Cerecedo, “Advanced monitoring of industrial
burners based on fluctuating flame signals,” Fuel, vol. 87, no. 7, pp. 1063–1075, 2008.

97

[48]
N. Lerkkasemsan, “Fuzzy logic-based predictive model for biomass pyrolysis,” Applied Energy,
vol. 185, pp. 1019–1030, 2017.
[49]
S. Vrána, V. Placek, C. Oswald, B. Šulc, and P. Neuman, “Neural network evaluation of
combustion process for continuous control of small scale biomass fired boilers,” IFAC Proceedings
Volumes, vol. 47, no. 3, pp. 1440–1445, 2014.
[50]
S. Vrana and B. Sulc, “Neural network inference of biomass fuel moisture during combustion
process evaluating of directly unmeasurable variables,” in Control Conference (ICCC), 2014 15th
International Carpathian. IEEE, 2014, pp. 671–674.
[51]
M. Tóthová and J. Dubják, “Using computational intelligence in biomass combustion control
in medium-scale boilers,” in Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI), 2016 IEEE 14th
International Symposium on. IEEE, 2016, pp. 81–85.
[52]
M. Liukkonen, E. Hälikkä, T. Hiltunen, and Y. Hiltunen, “Dynamic soft sensors for nox
emissions in a circulating fluidized bed boiler,” Applied energy, vol. 97, pp. 483–490, 2012.
[53]
M. Heitor and A. Moreira, “Thermocouples and sample probes for combustion studies,”
Progress in Energy and Combustion Science, vol. 19, no. 3, pp. 259–278, 1993.
[54]
J. Chedaille and Y. Braud, “Industrial flames,” Progress in Energy and Combustion Science,
vol. 1, 1972.
[55]

R. Goulard, “Combustion measurements,” Academic Press, vol. 1, 1976.

[56]
J. Kleppe, W. Norris, D. McPherson, and G. Fralick, “The measurement of performance of
combustors using passive acoustic methods,” in 42nd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit,
2004, p. 1046.
[57]
G. Korotcenkov, “Metal oxides for solid-state gas sensors: What determines our choice?”
Materials Science and Engineering: B, vol. 139, no. 1, pp. 1–23, 2007.
[58]
J. Ballester, R. Hernández, A. Sanz, A. Smolarz, J. Barroso, and A. Pina, “Chemiluminescence
monitoring in premixed flames of natural gas and its blends with hydrogen,” Proceedings of the
Combustion Institute, vol. 32, no. 2, pp. 2983–2991, 2009.
[59]
T. Demayo, V. McDonell, and G. Samuelsen, “Robust active control of combustion stability
and emissions performance in a fuel-staged natural-gas-fired industrial burner,” Proceedings of the
Combustion Institute, vol. 29, no. 1, pp. 131–138, 2002.
[60]
H. Chong, C. Tan, S. Wilcox, S. Thai, J. Ward, and G. Andrews, “Development of an intelligent
flame monitoring system for gas-fired steel reheating furnaces,” in 5th European Thermal-Sciences
Conference, The Netherlands, 2008.
[61]
W. Wójcik, “Application of fibre-optic flame monitoring systems to diagnostics of combustion
process in power boilers,” Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, vol. 56,
no. 2, 2008.
[62]
Z. Jie, “Experimental study of flame temperature measurement based on combustion flame
radiation multi-wavelength analysis,” Power Engineering, vol. 19, no. 6, pp. 460–465, 1999.

98

[63]
N. Kurihara, M. Nishikawa, A. Watanabe, Y. Satoh, K. Ohtsuka, H. Miyagaki, T. Higashi, and
T. Masai, “A combustion diagnosis method for pulverized coal boilers using flame-image recognition
technology,” IEEE Transactions on Energy Conversion, no. 2, pp. 99–103, 1986.
[64]
M. G. Allen, C. Butler, S. Johnson, E. Lo, and F. Russo, “An imaging neural network
combustion control system for utility boiler applications,” Combustion and Flame, vol. 94, no. 1, pp.
205–214, 1993.
[65]
A. González-Cencerrado, B. Peña, and A. Gil, “Coal flame characterization by means of digital
image processing in a semi-industrial scale pf swirl burner,” Applied energy, vol. 94, pp. 375–384,
2012.
[66]
G. Lu, G. Gilabert, and Y. Yan, “Vision based monitoring and characterisation of combustion
flames,” in Journal of Physics: Conference Series, vol. 15, no. 1. IOP Publishing, 2005, p. 194.
[67]
Y. Yan, G. Lu, and M. Colechin, “Monitoring and characterisation of pulverised coal flames
using digital imaging techniques,” Fuel, vol. 81, no. 5, pp. 647–655, 2002.
[68]
G. Lu, Y. Yan, Y. Huang, and A. Reed, “An intelligent vision system for monitoring and control
of combustion flames,” Measurement and control, vol. 32, no. 6, pp. 164–168, 1999.
[69]
A. Tuntrakoon and S. Kuntanapreeda, “Image-based flame control of a premixed gas burner
using fuzzy logics,” in International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems. Springer,
2003, pp. 673–677.
[70]
W. B. Baek, S. J. Lee, S. Y. Baeg, and C. H. Cho, “Flame image processing and analysis for
optimal coal firing of thermal power plant,” in Industrial Electronics, 2001. Proceedings. ISIE 2001.
IEEE International Symposium on, vol. 2. IEEE, 2001, pp. 928–931.
[71]
N. Kurihara, M. Nishikawa, A. Watanabe, Y. Satoh, K. Ohtsuka, H. Miyagaki, T. Higashi, and
T. Masai, “A combustion diagnosis method for pulverized coal boilers using flame-image recognition
technology,” IEEE Transactions on Energy conversion, no. 2, pp. 99–103, 1986.
[72]
H. Yu and J. F. MacGregor, “Monitoring flames in an industrial boiler using multivariate image
analysis,” AIChE Journal, vol. 50, no. 7, pp. 1474–1483, 2004.
[73]
M. Chimenti, C. Di Natali, G. Mariotti, E. Paganini, G. Pieri, and O. Salvetti, “An ir image
processing approach for characterising combustion instability,” Infrared physics & technology,
vol. 46, no. 1, pp. 41–47, 2004.
[74]
J. S. Marques and P. M. Jorge, “Visual inspection of a combustion process in a thermoelectric
plant,” Signal processing, vol. 80, no. 8, pp. 1577–1589, 2000.
[75]
R. P. Silva, A. T. Fleury, F. P. R. Martins, W. J. A. Ponge-Ferreira, and F. C. Trigo, “Identification
of the state-space dynamics of oil flames through computer vision and modal techniques,” Expert
Systems with Applications, vol. 42, no. 5, pp. 2421–2428, 2015.
[76]
L. Bertucco, A. Fichera, G. Nunnari, and A. Pagano, “A cellular neural networks approach to
flame image analysis for combustion monitoring,” in Cellular Neural Networks and Their Applications,
2000.(CNNA 2000). Proceedings of the 2000 6 th IEEE International Workshop on. IEEE, 2000, pp. 455–
459.

99

[77]
H. Zhou, Q. Tang, L. Yang, Y. Yan, G. Lu, and K. Cen, “Support vector machine based online
coal identification through advanced flame monitoring,” Fuel, vol. 117, pp. 944–951, 2014.
[78]
J. Chen, Y.-H. Chang, and Y.-C. Cheng, “Performance design of image-oxygen based cascade
control loops for boiler combustion processes,” Industrial & Engineering Chemistry Research, vol. 52,
no. 6, pp. 2368–2378, 2013.
[79]
J. Chen, Y.-H. Chang, Y.-C. Cheng, and C.-K. Hsu, “Design of image-based control loops for
industrial combustion processes,” Applied Energy, vol. 94, pp. 13–21, 2012.
[80]
F. Schuler, F. Rampp, J. Martin, and J. Wolfrum, “Taccosâ€”a thermography-assisted
combustion control system for waste incinerators,” Combustion and flame, vol. 99, no. 2, pp. 431–
439, 1994.
[81]
D. Manca and M. Rovaglio, “Infrared thermographic image processing for the operation and
control of heterogeneous combustion chambers,” Combustion and Flame, vol. 130, no. 4, pp. 277–
297, 2002.
[82]
T. S. Draper, D. Zeltner, D. R. Tree, Y. Xue, and R. Tsiava, “Two-dimensional flame
temperature and emissivity measurements of pulverized oxy-coal flames,” Applied Energy, vol. 95,
pp. 38–44, 2012.
[83]
G. Lu, Y. Yan, S. Cornwell, M. Whitehouse, and G. Riley, “Impact of co-firing coal and biomass
on flame characteristics and stability,” Fuel, vol. 87, no. 7, pp. 1133–1140, 2008.
[84]
L. Xu and Y. Yan, “An improved algorithm for the measurement of flame oscillation
frequency,” IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 56, no. 5, pp. 2087–2093,
2007.
[85]
P. Daimer, W. Schaefers, H.-U. Hartenstein, and A. Licata, “Using infrared cameras, fuzzy logic
and acoustic temperature measurement to improve combustion in mwcs,” in Proc. of the AsianNorth American Solid Waste Management Conference, ANACON, 1998, pp. 184–195.
[86]
S. Zipser, A. Gommlich, J. Matthes, and H. Keller, “Combustion plant monitoring and control
using infrared and video cameras,” IFAC Proceedings Volumes, vol. 39, no. 7, pp. 249–254, 2006.
[87]

I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, “Deep learning,” 2015, 2016.

[88]
A. Akintayo, K. G. Lore, S. Sarkar, and S. Sarkar, “Prognostics of combustion instabilities from
hi-speed flame video using a deep convolutional selective autoencoder,” International Journal of
Prognostics and Health Monitoring, 2016.
[89]
F. Wang, X. Wang, Z. Ma, J. Yan, Y. Chi, C. Wei, M. Ni, and K. Cen, “The research on the
estimation for the NOx emissive concentration of the pulverized coal boiler by the flame image
processing technique,” Fuel, vol. 81, no. 16, pp. 2113–2120, 2002.
[90]
B. Lin and S. B. Jørgensen, “Soft sensor design by multivariate fusion of image features and
process measurements,” Journal of Process Control, vol. 21, no. 4, pp. 547–553, 2011.
[91]
R. Hernandez and J. Ballester, “Flame imaging as a diagnostic tool for industrial combustion,”
Combustion and flame, vol. 155, no. 3, pp. 509–528, 2008.

100

[92]
J. Krabicka, G. Lu, and Y. Yan, “Profiling and characterization of flame radicals by combining
spectroscopic imaging and neural network techniques,” IEEE Transactions on Instrumentation and
Measurement, vol. 60, no. 5, pp. 1854–1860, 2011.
[93]
X. Li, D. Sun, G. Lu, J. Krabicka, and Y. Yan, “Prediction of NOx emissions through flame radical
imaging and neural network based soft computing,” in 2012 IEEE International Conference on
Imaging Systems and Techniques Proceedings. IEEE, 2012, pp. 502–505.
[94]
P. Molcan, G. Lu, T. Le Bris, Y. Yan, B. Taupin, and S. Caillat, “Characterisation of biomass and
coal co-firing on a 3 MWth combustion test facility using flame imaging and gas/ash sampling
techniques,” Fuel, vol. 88, no. 12, pp. 2328–2334, 2009.
[95]
A. González-Cencerrado, B. Peña, and A. Gil, “Experimental analysis of biomass co-firing
flames in a pulverized fuel swirl burner using a CCD based visualization system,” Fuel Processing
Technology, vol. 130, pp. 299–310, 2015.
[96]
N. Li, G. Lu, X. Li, and Y. Yan, “Prediction of pollutant emissions of biomass flames using
digital imaging, contourlet transform and radial basis function network techniques,” in 2014 IEEE
International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) Proceedings. IEEE,
2014, pp. 697–700.
[97]
A. Kotyra, W. Wójcik, A. Iskakova, and S. Zhussupbektov, “Identification of biomass cocombustion operating point using image processing,” in 13 th International Scientific Conference on
Optical Sensors and Electronic Sensors. International Society for Optics and Photonics, 2014, pp.
929108–929108.
[98]
N. Li, G. Lu, X. Li, and Y. Yan, “Prediction of pollutant emissions of biomass flames through
digital imaging, contourlet transform, and support vector regression modeling,” IEEE Transactions on
Instrumentation and Measurement, vol. 64, no. 9, pp. 2409–2416, 2015.
[99]
——, “Prediction of nox emissions from a biomass fired combustion process based on flame
radical imaging and deep learning techniques,” Combustion Science and Technology, vol. 188, no. 2,
pp. 233–246, 2016.
[100] J. Matthes, P. Waibel, and H. Keller, “Detection of empty grate regions in firing processes
using infrared cameras,” in 11th International Conference on Quantitative Infrared Thermography
(QIRT), 2012.
[101] Z. Zhang, “Flexible camera calibration by viewing a plane from unknown orientations,” in
Computer Vision, 1999. The Proceedings of the Seventh IEEE International Conference on, vol. 1. Ieee,
1999, pp. 666–673.
[102] A. GonzĂˇlez-Cencerrado, B. PeĂ±a, and A. Gil, “Coal flame characterization by means of
digital image processing in a semi-industrial scale PF swirl burner,” Applied Energy, vol. 94, pp. 375 –
384, 2012.
[103]

A. Davies and P. Fennessy, Digital imaging for photographers. Taylor & Francis, 2001.

[104]

R. C. Gonzalez and R. E. Woods, “Image processing,” Digital image processing, vol. 2, 2007.

101

[105] X. X. S. Y. G. Shangfen, “Edge detection operators and their application in flame image [j],”
Microcomputer Information, vol. 6, p. 125, 2008.
[106] D. Ziou, S. Tabbone et al., “Edge detection techniques-an overview,” Pattern Recognition and
Image Analysis C/C of Raspoznavaniye Obrazov I Analiz Izobrazhenii, vol. 8, pp. 537–559, 1998.
[107] J. Shao, Y. Yan, G. Greeves, and S. Smith, “Quantitative characterization of diesel sprays using
digital imaging techniques,” Measurement Science and Technology, vol. 14, no. 7, p. 1110, 2003.
[108] Y. Qi, B. Xu, and S. Cai, “An application of digital image processing techniques to the
characterization of liquid petroleum gas (lpg) spray,” Measurement Science and Technology, vol. 17,
no. 12, p. 3229, 2006.
[109] T. Qiu, Y. Yan, and G. Lu, “A new edge detection algorithm for flame image processing,” in
Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), 2011 IEEE. IEEE, 2011, pp. 1–4.
[110] ——, “An autoadaptive edge-detection algorithm for flame and fire image processing,” IEEE
Transactions on instrumentation and measurement, vol. 61, no. 5, pp. 1486–1493, 2012.
[111] S. M. Razmi, N. Saad, and V. S. Asirvadam, “Vision-based flame analysis using motion and
edge detection,” in Intelligent and Advanced Systems (ICIAS), 2010 International Conference on. IEEE,
2010, pp. 1–4.
[112] J. Canny, “A computational approach to edge detection,” IEEE Transactions on pattern
analysis and machine intelligence, no. 6, pp. 679–698, 1986.
[113] Q. Jiang and Q. Wang, “Large space fire image processing of improving canny edge detector
based on adaptive smoothing,” in Innovative Computing & Communication, 2010 Intl Conf on and
Information Technology & Ocean Engineering, 2010 Asia-Pacific Conf on (CICC-ITOE). IEEE, 2010, pp.
264–267.
[114] H. Jeong, K. Lee, and Y. Ikeda, “Investigation of the spray characteristics for a secondary fuel
injection nozzle using a digital image processing method,” Measurement Science and Technology,
vol. 18, no. 5, p. 1591, 2007.
[115] J. Zhang, J. Zhuang, H. Du, X. Li et al., “A flame detection algorithm based on video multifeature fusion,” in International Conference on Natural Computation. Springer, 2006, pp. 784–792.
[116] M. Kass, A. Witkin, and D. Terzopoulos, “Snakes: Active contour models,” International
journal of computer vision, vol. 1, no. 4, pp. 321–331, 1988.
[117] R. Abu-Gharbieh, C. Kaminski, T. Gustavsson, and G. Hamarneh, “Flame front matching and
tracking in plif images using geodesic paths and level sets,” in Variational and Level Set Methods in
Computer Vision, 2001. Proceedings. IEEE Workshop on. IEEE, 2001, pp. 112–118.
[118] R. Abu-Gharbieh, G. Hamarneh, T. Gustavsson, and C. Kaminski, “Flame front tracking by
laser induced fluorescence spectroscopy and advanced image analysis,” Optics Express, vol. 8, no. 5,
pp. 278–287, 2001.
[119] A. Blake and M. Isard, Active contours: the application of techniques from graphics, vision,
control theory and statistics to visual tracking of shapes in motion. Springer Science & Business
Media, 2012.

102

[120] A. K. Jain, Y. Zhong, and M.-P. Dubuisson-Jolly, “Deformable template models: A review,”
Signal processing, vol. 71, no. 2, pp. 109–129, 1998.
[121] J. Heikkila and O. Silven, “Calibration procedure for short focal length off-the-shelf ccd
cameras,” in Proceedings of 13th International Conference on Pattern Recognition, vol. 1. IEEE, 1996,
pp. 166–170.
[122]

P. Cattin, “Introduction to signal and image processing,” 2016.

[123]

R. Baer, Linear algebra and projective geometry. Courier Corporation, 2005.

[124] H. Li, D. Hestenes, and A. Rockwood, “Generalized homogeneous coordinates for
computational geometry,” in Geometric Computing with Clifford Algebras. Springer, 2001, pp. 27–59.
[125]

C. M. Bishop, “Pattern recognition,” Machine Learning, vol. 128, 2006.

[126] L. Shih, J. D. Rennie, Y.-H. Chang, and D. R. Karger, “Text bundling: Statistics based datareduction,” in Proceedings of the 20th International Conference on Machine Learning (ICML-03),
2003, pp. 696–703.
[127] D. G. Lowe, “Object recognition from local scale-invariant features,” in Computer vision,
1999. The proceedings of the seventh IEEE international conference on, vol. 2. IEEE, 1999, pp. 1150–
1157.
[128] W. Li, D. Wang, and T. Chai, “Flame image-based burning state recognition for sintering
process of rotary kiln using heterogeneous features and fuzzy integral,” IEEE Transactions On
Industrial Informatics, vol. 8, no. 4, pp. 780–790, 2012.
[129] M. N. Do and M. Vetterli, “The contourlet transform: an efficient directional multiresolution
image representation,” IEEE Transactions on image processing, vol. 14, no. 12, pp. 2091–2106, 2005.
[130] R. Nisbet, J. Elder, and G. Miner, Handbook of statistical analysis and data mining
applications. Academic Press, 2009.
[131]

R. Gonzalez and R. Woods, “Image pocessing,” Pearson Prentice Hall, 2008.

[132] D. Sun, G. Lu, H. Zhou, and Y. Yan, “Condition monitoring of combustion processes through
flame imaging and kernel principal component analysis,” Combustion Science and Technology, vol.
185, no. 9, pp. 1400–1413, 2013.
[133] S. B. Taieb, G. Bontempi, A. F. Atiya, and A. Sorjamaa, “A review and comparison of strategies
for multi-step ahead time series forecasting based on the nn5 forecasting competition,” Expert
systems with applications, vol. 39, no. 8, pp. 7067–7083, 2012.
[134] A. C. Harvey, Forecasting, structural time series models and the Kalman filter. Cambridge
university press, 1990.
[135] J. G. De Gooijer and R. J. Hyndman, “25 years of time series forecasting,” International
journal of forecasting, vol. 22, no. 3, pp. 443–473, 2006.
[136] N. K. Ahmed, A. F. Atiya, N. E. Gayar, and H. El-Shishiny, “An empirical comparison of machine
learning models for time series forecasting,” Econometric Reviews, vol. 29, no. 5-6, pp. 594–621,
2010.

103

[137] A. K. Palit and D. Popovic, Computational intelligence in time series forecasting: theory and
engineering applications. Springer Science & Business Media, 2006.
[138] G. Zhang, B. E. Patuwo, and M. Y. Hu, “Forecasting with artificial neural networks:: The state
of the art,” International journal of forecasting, vol. 14, no. 1, pp. 35–62, 1998.
[139] A. Lapedes and R. Farber, “Nonlinear signal processing using neural networks: Prediction and
system modelling,” Tech. Rep., 1987.
[140] E. Alpaydin, “Introduction to machine learning, 2nd edn. adaptive computation and machine
learning,” 2010.
[141] H. Trevor, T. Robert, and F. JH, “The elements of statistical learning: data mining, inference,
and prediction,” 2009.
[142]

A. Lendasse, “Estsp 2008: Proceedings,” 2008.

[143] H. Cheng, P.-N. Tan, J. Gao, and J. Scripps, “Multistep-ahead time series prediction,” in
Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. Springer, 2006, pp. 765–774.
[144] D. M. Kline, “Methods for multi-step time series forecasting neural networks,” in Neural
networks in business forecasting. IGI Global, 2004, pp. 226–250.
[145]

A. Sorjamaa and A. Lendasse, “Time series prediction using dirrec strategy,” 2006.

[146] G. Bontempi, “Long term time series prediction with multi-input multi-output local learning,”
Proc. 2nd ESTSP, pp. 145–154, 2008.
[147] G. Bontempi and S. B. Taieb, “Conditionally dependent strategies for multiple-step-ahead
prediction in local learning,” International journal of forecasting, vol. 27, no. 3, pp. 689–699, 2011.
[148] S. B. Taieb, G. Bontempi, A. Sorjamaa, and A. Lendasse, “Long-term prediction of time series
by combining direct and mimo strategies,” in Neural Networks, 2009. IJCNN 2009. International Joint
Conference on. IEEE, 2009, pp. 3054–3061.
[149] W. S. McCulloch and W. Pitts, “A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity,”
The bulletin of mathematical biophysics, vol. 5, no. 4, pp. 115–133, 1943.
[150] J. Schmidhuber, “Deep learning in neural networks: An overview,” Neural networks, vol. 61,
pp. 85–117, 2015.
[151] Y. Bengio et al., “Learning deep architectures for ai,” Foundations and trends in Machine
Learning, vol. 2, no. 1, pp. 1–127, 2009.
[152] J. M. Zurada, Introduction to artificial neural systems. West publishing company St. Paul,
1992, vol. 8.
[153]

M. A. Nielsen, Neural networks and deep learning. Determination press USA, 2015, vol. 25.

[154] Y. A. LeCun, L. Bottou, G. B. Orr, and K.-R. Müller, “Efficient backprop,” in Neural networks:
Tricks of the trade. Springer, 2012, pp. 9–48.
[155] L. Bottou, “Large-scale machine learning with stochastic gradient descent,” in Proceedings of
COMPSTAT’2010. Springer, 2010, pp. 177–186.

104

[156] N. Srivastava, G. E. Hinton, A. Krizhevsky, I. Sutskever, and R. Salakhutdinov, “Dropout: a
simple way to prevent neural networks from overfitting.” Journal of Machine Learning Research,
vol. 15, no. 1, pp. 1929–1958, 2014.
[157] S. Ioffe and C. Szegedy, “Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing
internal covariate shift,” arXiv preprint arXiv:1502.03167, 2015.
[158] D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A method for stochastic optimization,” arXiv preprint
arXiv:1412.6980, 2014.
[159] T. Tieleman and G. Hinton, “Lecture 6.5-rmsprop: Divide the gradient by a running average of
its recent magnitude,” COURSERA: Neural networks for machine learning, vol. 4, no. 2, pp. 26–31,
2012.
[160]

Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, “Deep learning,” nature, vol. 521, no. 7553, p. 436, 2015.

[161] T. Chen, M. Li, Y. Li, M. Lin, N. Wang, M. Wang, T. Xiao, B. Xu, C. Zhang, and Z. Zhang, “Mxnet:
A flexible and efficient machine learning library for heterogeneous distributed systems,” arXiv
preprint arXiv:1512.01274, 2015.
[162] Y. Jia, E. Shelhamer, J. Donahue, S. Karayev, J. Long, R. Girshick, S. Guadarrama, and
T. Darrell, “Caffe: Convolutional architecture for fast feature embedding,” in Proceedings of the 22nd
ACM international conference on Multimedia. ACM, 2014, pp. 675–678.
[163] M. Abadi, A. Agarwal, P. Barham, E. Brevdo, Z. Chen, C. Citro, G. S. Corrado, A. Davis, J. Dean,
M. Devin et al., “Tensorflow: Large-scale machine learning on heterogeneous distributed systems,”
arXiv preprint arXiv:1603.04467, 2016.
[164] Theano Development Team, “Theano: A Python framework for fast computation of
mathematical expressions,” arXiv e-prints, vol. abs/1605.02688, May 2016. [Online]. Available:
http://arxiv.org/abs/1605.02688
[165] R. Collobert, S. Bengio, and J. Mariéthoz, “Torch: a modular machine learning software
library,” Idiap, Tech. Rep., 2002.
[166] F. Seide and A. Agarwal, “Cntk: Microsoft’s open-source deep-learning toolkit,” in
Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data
Mining. ACM, 2016, pp. 2135–2135.
[167]

A. Gulli and S. Pal, Deep Learning with Keras. Packt Publishing Ltd, 2017.

[168] S. Bahrampour, N. Ramakrishnan, L. Schott, and M. Shah, “Comparative study of caffe, neon,
theano, and torch for deep learning,” 2016.
[169] R. Collobert, K. Kavukcuoglu, and C. Farabet, “Torch7: A matlab-like environment for machine
learning,” in BigLearn, NIPS workshop, no. EPFL-CONF-192376, 2011.
[170] X. Li and J. Bilmes, “Regularized adaptation of discriminative classifiers,” in Acoustics, Speech
and Signal Processing, 2006. ICASSP 2006 Proceedings. 2006 IEEE International Conference on, vol. 1.
IEEE, 2006, pp. I–I.

105

[171] D. Wang, H. Luo, O. Grunder, Y. Lin, and H. Guo, “Multi-step ahead electricity price
forecasting using a hybrid model based on two-layer decomposition technique and BP neural
network optimized by firefly algorithm,” Applied Energy, vol. 190, pp. 390 – 407, 2017.
[172] A. Khosravi, S. Nahavandi, and D. Creighton, “Quantifying uncertainties of neural networkbased electricity price forecasts,” Applied Energy, vol. 112, pp. 120 – 129, 2013.
[173] M. Jöller, T. Brunner, and I. Obernberger, “Modeling of aerosol formation during biomass
combustion in grate furnaces and comparison with measurements,” Energy & fuels, vol. 19, no. 1, pp.
311–323, 2005.
[174] I. Obernberger, Ash related problems in biomass combustion plants. TU/e, Technische
Universiteit Eindhoven, Department of mechanical engineering, 2005.
[175] M. Kortelainen, J. Jokiniemi, I. Nuutinen, T. Torvela, H. Lamberg, T. Karhunen, J. Tissari, and
O. Sippula, “Ash behaviour and emission formation in a small-scale reciprocating-grate combustion
reactor operated with wood chips, reed canary grass and barley straw,” Fuel, vol. 143, pp. 80–88,
2015.
[176] T. R. Miles, L. L. Baxter, R. W. Bryers, B. M. Jenkins, and L. L. Oden, “Boiler deposits from
firing biomass fuels,” Biomass and Bioenergy, vol. 10, no. 2-3, pp. 125–138, 1996.
[177] C. R. Pernet, R. R. Wilcox, and G. A. Rousselet, “Robust correlation analyses: false positive and
power validation using a new open source matlab toolbox,” Frontiers in psychology, vol. 3, p. 606,
2013.
[178] H. Sefidari, N. Razmjoo, and M. Strand, “An experimental study of combustion and emissions
of two types of woody biomass in a 12-mw reciprocating-grate boiler,” Fuel, vol. 135, pp. 120–129,
2014.
[179] S. Tzafestas, P. Dalianis, and G. Anthopoulos, “On the overtraining phenomenon of
backpropagation neural networks,” Mathematics and Computers in Simulation, vol. 40, no. 5, pp.
507–521, 1996.
[180] A. Abraham, “Meta learning evolutionary artificial neural networks,” Neurocomputing,
vol. 56, pp. 1–38, 2004.
[181] J.-Y. Jung and J. A. Reggia, “The automated design of artificial neural networks using
evolutionary computation,” in Success in Evolutionary Computation. Springer, 2008, pp. 19–41.
[182] J. D. Olden and D. A. Jackson, “Illuminating the â€śblack boxâ€ť: a randomization approach
for understanding variable contributions in artificial neural networks,” Ecological Modelling, vol. 154,
no. 1â€“2, pp. 135–150, 2002.
[183] S. L. Özesmi and U. Özesmi, “An artificial neural network approach to spatial habitat
modelling with interspecific interaction,” Ecological Modelling, vol. 116, no. 1, pp. 15–31, 1999.
[184] G. D. Garson, “Interpreting neural-network connection weights,” AI Expert, vol. 6, no. 4, pp.
46–51, Apr. 1991.
[185] A. Sung, “Ranking importance of input parameters of neural networks,” Expert Systems with
Applications, vol. 15, no. 3, pp. 405–411, 1998.

106

[186] Y. Huang, Y. Yan, and G. Riley, “Vision-based measurement of temperature distribution in a
500-kw model furnace using the two-colour method,” Measurement, vol. 28, no. 3, pp. 175 – 183,
2000.
[187] J. Pitel and J. Mizak, “Approximation of co/lambda biomass combustion dependence by
artificial intelligence techniques,” in Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd
International DAAAM Symposium, vol. 22. DAAAM International, 2011, pp. 143–4.
[188] T. Fu, H. Zhao, J. Zeng, M. Zhong, and C. Shi, “Two-color optical charge-coupled-device–based
pyrometer using a two-peak filter,” Review of Scientific Instruments, vol. 81, no. 12, p. 124903, 2010.
[189] T. Fu, Z. Yang, L. Wang, X. Cheng, M. Zhong, and C. Shi, “Measurement performance of an
optical ccd-based pyrometer system,” Optics & Laser Technology, vol. 42, no. 4, pp. 586–593, 2010.
[190] G. Lu and Y. Yan, “Temperature profiling of pulverized coal flames using multicolor
pyrometric and digital imaging techniques,” IEEE transactions on instrumentation and measurement,
vol. 55, no. 4, pp. 1303–1308, 2006.
[191] Y. Ögren, P. Tóth, A. Garami, A. Sepman, and H. Wiinikka, “Development of a vision-based
soft sensor for estimating equivalence ratio and major species concentration in entrained flow
biomass gasification reactors,” Applied Energy, vol. 226, pp. 450–460, 2018.
[192] L. M. Romeo and R. Gareta, “Fouling control in biomass boilers,” Biomass and bioenergy,
vol. 33, no. 5, pp. 854–861, 2009.
[193] M. Bolshov, Y. A. Kuritsyn, and Y. V. Romanovskii, “Tunable diode laser spectroscopy as a
technique for combustion diagnostics,” Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, vol. 106,
pp. 45–66, 2015.
[194] J. Gibbins, Y.-M. Lin, S. Bowden, and S. Cameron, “Video observations of full-size pulverised
coal flames,” Combustion science and technology, vol. 162, no. 1, pp. 263–280, 2001.
[195] D. Schmidt and M.-S. Oh, “Reduction of ubc (unburned carbon-in-ash) using an innovative
combustion controller to increase efficiency,” in PowerGen Europe, 2006.

107

12.

SAJÁT PUBLIKÁCIÓK A TÉMÁBAN

Nemzetközi folyóiratcikkek:
1. Pál Tóth, Attila Garami, Bernadett Csordás: Image-based deep neural network
prediction of the heat output of a step-grate biomass boiler – Applied Energy 200
(2017): 155-169, ISSN 0306-2619
2. Attila Garami, Pál Tóth, Bernadett Csordás, Árpád Palotás: Reaction zone monitoring
in biomass combustion - Control Engineering Practice, 2018, 74: 95-106, ISSN 09670661
3. Yngve Ögren, Pál Tóth, Attila Garami, Alexey Sepman, Henrik Wiinikka: Development
of a vision-based soft sensor for estimating equivalence ratio and major species
concentration in entrained flow biomass gasification reactors - Applied Energy 226
(2018): 450-460, ISSN 0306-2619
Hazai folyóiratcikkek:
4. Csordás Bernadett, Tóth Pál, Garami Attila: Gépi látás és mesterséges intelligencia a
megbízható és környezetbarát megújuló energiáért - Energiagazdálkodás, ISSN 00210757, 2017. 58. évfolyam 3-4 szám.
5. Attila Garami, Pal Toth: Flame image processing and artificial intelligence as a
diagnostic tool for industrial biomass combustion – Materials Science and Engineering
43/1, ISSN 2063-6792, 2018.
6. Garami Attila, Tóth Pál, Szűcs István: Reakciózóna felügyelet rostélyos, biomassza
tüzelésnél - Energiagazdálkodás, ISSN 0021-0757, 2018.
Nemzetközi konferencia kiadványban publikált cikkek:
7. Attila Garami, Pal Toth, Kókai Péter: Potential of a machine vision-based combustion
monitoring system in optimizing step-grate biomass combustion – 25th European
Biomass Conference and Exhibition (EUBCE); 2017. június 12-15. ISBN: 978-88-8940717-2.
8. Yngve Ögren, Pal Toth, Attila Garami, Alexey Sepman, Henrik Wiinikka: Development
of a camera based system for detection equivalence ratio in flames relevant for
entrained flow gasification - Nordic Flame Days 2017; 2017. október 10.
9. Attila Garami, Árpád Palotás, Pál Tóth: Development of a vision-based monitoring
system for optimizing industrial scale moving step grate biomass combustion – 9th
European Combustion Meeting 2019; 2019. április 14-17.
Nemzetközi konferencia előadások:
10. Attila Garami, Pal Toth, Péter Kókai: Potential of a machine vision-based combustion
monitoring system in optimizing step-grate biomass combustion – 25th European
Biomass Conference and Exhibition (EUBCE); 2017. június 12-15.
108

11. Yngve Ögren, Pal Toth, Attila Garami, Alexey Sepman, Henrik Wiinikka: Development
of a camera based system for detection equivalence ratio in flames relevant for
entrained flow gasification - Nordic Flame Days 2017; 2017. október 10.
12. Attila Garami, Pal Toth, Péter Kókai, Árpád B. Palotás: The role of machine vision in
combustion - Energy Water Food Nexus (EWFN) International Summit, Florida A&M
University, 2017. október 20.
13. Attila Garami, Árpád Palotás, Pál Tóth: Development of a vision-based monitoring
system for optimizing industrial scale moving step grate biomass combustion – 9th
European Combustion Meeting 2019; 2019. április 14-17.
Hazai konferencia előadások:
14. Garami Attila, Palotás Árpád Bence, Tóth Pál: Lángdiagnosztika alapú optimalizálás
biomassza kazánon - 2. MÉB Égéstudományi Konferencia; 2016. október 21.
15. Garami Attila, Tóth Pál: Ipari méretű, rostélyos, biomassza tüzelésű kazán
optimalizálása gépi látás és tanulás alkalmazásával - Doktoranduszok Fóruma; 2016.
november 16.
16. Garami Attila, Tóth Pál: Flame imaging as a diagnostic and optimization tool for small
scale industrial grate-fired biomass combustion – XX. Tavaszi Szél Konferencia; 2017.
március 31.
17. Garami Attila, Tóth Pál: Gépi látás és tanulás a tüzeléstechnikában – Műszaki
Tudomány az Észak Kelet Magyarországi Régióban 2018 Konferencia; 2018. május 31.
18. Garami Attila, Palotás Árpád Bence, Tóth Pál: Láng-képalkotás és mesterséges
intelligencia a tüzeléstechnikában - 4. MÉB Égéstudományi Konferencia; 2018.
november 11.

109

13.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak
értekezésem elkészítéséhez és az ahhoz kapcsolódó kutatómunka megvalósításához.
Szeretném kiemelten megköszönni témavezetőmnek Dr. Tóth Pálnak, hogy időt és energiát
nem kímélve szakmai iránymutatásaival és észrevételeivel folyamatosan segítette munkámat
és segítségével merőben új, a jövőben hasznosítható tudásra és tapasztalatokra tehettem
szert az évek során.
Köszönöm a Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola vezetőjének, Dr.
Gácsi Zoltánnak és intézeti igazgatómnak, Dr. Palotás Árpád Bencének, hogy lehetőséget
biztosítottak a doktori képzésben való részvételre és megteremtették azt az oktatási
környezetet, melyben olyan tudás birtokosává válhattam, amely hozzájárult doktori
értekezésem elkészítéséhez.
Köszönettel tartozom az Energia és Minőségügyi Intézetben dolgozó minden kollégámnak,
hogy bizalommal fordulhattam hozzájuk doktori képzésem alatt.
Szeretném megköszönni Dr. Póliska Csabának, hogy elindított és végig támogatott képzésem
során.
Külön köszönettel tartozom Dr. Szűcs Istvánnak, hogy tanácsaival és javaslataival segítette
dolgozatom végleges formába öntését.
Továbbá köszönetet mondok Dr. Kovács Helgának és Dr. Barkóczy Péternek a kutató
szemináriumi dolgozat bírálóiként nyújtott tanácsokért.
Koós Tamásnak a tüzelőanyag elemzésekben, Sajti Zoltánnak az emissziós mérésekben,
valamint Dr. Kulcsár Tibornak és Márkus Zoltán műhelyfőnöknek a technikai megoldásokban
és kivitelezésben nyújtott segítségét szintén köszönöm.
Megköszönöm az éveken át tartó segítőkész és tartalmas együttműködést a kutatásba bevont
tüzelőberendezés kezelőszemélyzetének, Miákits Józsefnek és Gere Péternek.
Köszönöm az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság
Programjának és az EFOP-3.6.1-16-00011 jelű „Fiatalodó és Megújuló Egyetem – Innovatív
Tudásváros – a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése”
projekt részeként – a Széchenyi 2020 keretében – az Európai Unió támogatását, amelyek
közvetlenül vagy közvetve segítették kutatásomat és doktori értekezésem elkészítését.
Végül, de nem utolsó sorban hálásan köszönöm családomnak, mindenekelőtt feleségemnek,
hogy támogatásukkal hozzájárultak tanulmányimhoz és végsőkig kitartottak mellettem.

110

14.

TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE

1. ábra. A biomassza égési szakaszai a rostélyos tüzelőberendezés függőleges metszeti rajzában [4] 7
2. ábra. A vizsgált tüzelőberendezés ..................................................................................................... 16
3. ábra. Az adatgyűjtés folyamatábrája: a tüzelőberendezés saját mérő- és vezérlőrendszere, a
képalkotás és a hordozható füstgázelemző mérőrendszere ................................................................. 16
4. ábra. A kísérleti tüzelőberendezés fontosabb egységei, adatgyűjtés és műszerezés: a) elölnézet a
tűztérvégek felől; b) hosszoldali nézet .................................................................................................. 17
5. ábra. A vizsgált tüzelőberendezés primer tűztere ............................................................................ 18
6. ábra. A kamera elhelyezésének vázlata a kísérlet során vizsgált 3 MW hőteljesítményű, rostélytüzelésű kazán függőleges metszeti rajzában [4] .................................................................................. 19
7. ábra. Képalkotórendszer és annak főbb egységei............................................................................. 20
8. ábra. Kamera rögzített lángképe ....................................................................................................... 21
9. ábra. Az adatfeldolgozás és elemzés folyamata ............................................................................... 22
10. ábra. A tüzelőberendezés kapacitásának és a kilépő és a belépő vízhőmérséklet különbségének
relatív gyakorisága az általában jellemző és a vizsgált időszakban ....................................................... 24
11. ábra. A vizsgált üzemi időszak fontosabb mérési adatai................................................................. 25
12. ábra. A reakciózóna határvonalának lokalizált koordinátái a lángkép koordináta-rendszerében. A
detektált kétdimenziós görbe minden esetben 450 pontból állt, amelyeknek csak egy részét
jelenítettem meg. .................................................................................................................................. 28
13. ábra. A reakciózóna határvonal koordináták transzformált koordinátái a rostély felülnézeti
koordináta-rendszerében (a) és a tüzelőberendezés 3 dimenziós koordináta-rendszerében (b) ........ 29
14. ábra. A mély neurális hálózat alapú előrejelző modell bemeneteinek (képi és nem képi
paramétereinek) meghatározása .......................................................................................................... 34
15. ábra. Elemi neuron működése és elemi neuronokból álló többrétegű előrecsatolt mély neurális
hálózat felépítése [153]]........................................................................................................................ 37
16. ábra. A mély neurális hálózat alapú előrejelző modell vázlatos architektúrája ............................. 43
17. ábra. Kilépő vízhőmérséklet mély neurális hálózat alapú előrejelző modelljének sémája............. 46
18. ábra. Különböző időpontban vett faapríték minták fotói ............................................................... 47
19. ábra. Reakciózóna határvonalának változása a tüzelőanyag adagolás és a rostélymozgatás
függvényében ........................................................................................................................................ 50
20. ábra. p100 és p50 változása a bináris tüzelőanyag adagolás és rostély mozgatás hatására az idő
függvényében: a) rostély mozgatás porfelhőképződéssel; b-c) rostély mozgatás izzó tüzelőanyag
ágyból levált parázzsal; d) láng kialvása; e-f) „U” alakú reakciózóna határvonal; g-h) egyenletes
reakciózóna határvonal különböző üzemállapotban ............................................................................ 52
21. ábra. Reakciózóna határvonal koordináták előfodulási gyakorisága a rostély felülnézeti
koordináta-rendszerében ...................................................................................................................... 54
22. ábra. Reakciózóna határvonal koordináták 0., 50. és 100. percentiliseinek előfordulási gyakorisága
............................................................................................................................................................... 54
23. ábra. A reakciózóna határvonal koordináták 25. percentilisének (p25) és a folyamati paraméterek
szórásdiagramjai .................................................................................................................................... 59
24. ábra. Korrelációs (oszlopok) és keresztkorrelációs (teli körök) vizsgálat abszolút korrelációs
együttható értékei a reakciózóna helyzetének percentilisei és a folyamati paraméterek közötti
kapcsolat alapján ................................................................................................................................... 60
25. ábra. A hőmérsékleti paraméterek és a reakciózóna határvonal koordináták 25. percentilisének
(p25) szórásdiagramjai τ* eltolást követően.......................................................................................... 61
26. ábra. A tűztér, a füstgáz, a kilépő vízhőmérséklet és a p25 változása az idő függvényében .......... 62
27. ábra. A füstgáz O2, CO2 tartalmának és a p25 változása az idő függvényében ............................... 63

111

28. ábra. Keresztkorrelációs analízissel meghatározott abszolút korrelációs együttható értékek
(max|r|) a lángképi és folyamati paraméterek között.......................................................................... 65
29. ábra. Keresztkorrelációs analízis eltolás értékei (τ*) a lángképi és a folyamati paraméterek között
............................................................................................................................................................... 66
30. ábra. A tűztér, a füstgáz, a kilépő vízhőmérséklet és a lángkép piros színcsatorna átlag
intenzitásának változása az idő függvényében ..................................................................................... 67
31. ábra. A füstgáz O2, CO2 tartalmának és a lángkép piros színcsatorna átlag intenzitásának változása
az idő függvényében.............................................................................................................................. 68
32. ábra. A kilépő vízhőmérséklet előrejelzése 20 különböző időintervallumra .................................. 70
33. ábra. Az előrejelzés átlagos négyzetes hibáinak négyzetgyöke az idő függvényében hibrid (képi és
folyamati paraméterek) és kizárólag folyamati bemeneti paraméterek esetén .................................. 72
34. ábra. Az előrejelző modell 200 független blokkjának tanulása során alkalmazott hibafüggvény
értékének változása az epoch és az idő függvényében ......................................................................... 73
35. ábra. Előrejelzési időpontok átlagos négyzetes hibáinak négyzetgyöke az előrejelző modell
többszöri újratanítását követően .......................................................................................................... 74
36. ábra. Az előrejelző modell szélességének és mélységének hatása az előrejelzés 14. percének
hibájára .................................................................................................................................................. 75
37. ábra. Az előrejelzés érzékenysége, azaz az előrejelzés átlagos négyzetes hiba gyökének változása
a bemeneti paraméterek változásának függvényében ......................................................................... 77
38. ábra. Az előrejelzés átlagos négyzetes hiba gyökének változása adott bemeneti paraméter
kizárása mellett ..................................................................................................................................... 78
39. ábra. Lángkép paraméterek értéktartományainak jellemző lángképei .......................................... 80
1. táblázat. A mély neurális hálózat alapú előrejelző modell bemeneti paraméterei .......................... 33
2. táblázat. Mély neurális hálózat alapú előrejelző modell hiperparaméterei ..................................... 44
3. táblázat. Különböző időpontokban vett tüzelőanyag-minták elemzésének eredményei ................ 47
4. táblázat. Korrelációs együttható értéke a reakciózóna rostéllyal érintkező, elülső (vezető)
határvonal koordinátákból származtatott statisztikai mutatói és az üzemi és kibocsátási paraméterek
között..................................................................................................................................................... 63
5. táblázat. A reakciózóna rostéllyal érintkező, elülső (vezető) határvonal koordinátáiból
származtatott 25. percentilis (p25) és az üzemi és kibocsátási paraméterek közötti válaszidő
különbség .............................................................................................................................................. 64
6. táblázat. Korrelációs együttható értéke a lángképi és az üzemi és kibocsátási paraméterek között
............................................................................................................................................................... 68
7. táblázat. A lángkép piros színcsatorna átlag intenzitás (Rátlag) és az üzemi és kibocsátási
paraméterek közötti válaszidő különbség ............................................................................................. 69

112

