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Rozdział 5 

Modele, techniki i systemy 
zarządzania w projektach 

badawczych i celowych KBN 





ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW MONITORINGU 
W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM 

Jan Studzinski, Lucyna Bogdan 
Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk 

<studzins@ibspan.waw.pl> 

Two examples of application of the monitoring are presented to show thai 
monitoring systems and especially the automatic ones are naw days 
irreplaceable while solving problems appearing in the environmental 
engineering. In the first case a monitoring system is a component of 
a computer aided decisions system for control of a wastewater treatment 
plant; in the second case the monitoring helps by the management of 
a communal water network. These both important tasks of the ecological 
research could be solved only with the help of data obtained from various 
monitoring systems. 

Keywords: monitoring systems, computer aided decisions making, 

rnathematical modeling, environment engineering. 

1. Wprowadzenie 

Ostatnia dekada XX wieku charakteryzuje się burzliwym rozwojem 
technologii informatycznych, tak w zakresie hardwaru jak i softwaru. W rezultacie 
wzrosły znacznie możliwości zastosowań metod modelowania matematycznego, 
symulacji komputerowej i optymalizacji do rozwiązywania złożonych problemów 
inżynierii środowiska. Opracowywane obecnie modele i algorytmy są na tyle 
dokładne, że mogą z powodzeniem być stosowane jako użyteczne elementy 
komputerowych systemów wspomagania decyzji (SWD), które stają się coraz 
powszechniejszym i bardzo skutecznym narzędziem prognozowania, sterowania 
i zarządzania złożonymi procesami występującymi w środowisku naturalnym 
i w zastosowaniach technicznych. Takie systemy przyczyniają się istotnie do 
ochrony środowiska i w konsekwencji do poprawy warunków życiowych ludzi. 

Podstawą wszystkich prac związanych z modelowaniem i optymalizacją są 
dane pomiarowe. Im dane pomiarowe są liczniejsze i dokładniejsze, tym bardziej 
wiarygodne są wykonywane obliczenia i ich wyniki. Ostatnie lata, to również okres 
rozwoju automatycznych systemów monitoringu, mającego zwiazek z rozwojem 
techniki komputerowej i komunikacyjnej. W ten sposób komputerowe systemy 
monitoringu stają się integralnym i niezbędnym elementem systemów wspomagania 
decyzji. W dalszym ciągu pokażemy przykłady zastosowania systemów monitoringu 
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do sterowania miejską oczyszczalnią ścieków oraz do zarządzania miejską siecią 
wodciągową. 1 

2. Monitoring w miejskiej oczyszczalni ścieków 

Modelowana oczyszczalnia ścieków jest pokazana schematycznie na rys. I. 
Badania były prowadzone w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Rzeszowie. 
W oczyszczalni jest realizowany klasyczny proces technologiczny uwzględniający 
jedynie redukcję zwiazków organicznych i azotowych w ściekach. Podstawowe 
elementy procesu, to osadniki wstępne, komory napowietrzania i osadniki wtórne. 

W osadnikach wstępnych następuje oczyszczanie wstępne (mechaniczne) 
ścieków, polegające na sedymentacji zanieczyszczeń stałych (nierozpuszczalnych). 
Ścieki oczyszczone mechanicznie są następnie oczyszczane biologicznie 
w komorach napowietrzania (aeracyjnych), w warunkach tlenowych i w wyniku 
odpowiednich reakcji chemicznych (nitryfikacji) i działania bakterii tworzących 
osad czynny. W rezultacie w komorach następuje dekompozycja związków 

organicznych (węglowych) i azotowych (amoniaku) do postaci azotanów. Jest to 
niepełny proces oczyszczania biologicznego, bez redukcji azotanów (bez 
denitryfikacji) i zwiąków fosforowych (bez defosfatacji), jednak jeszcze bardzo 
częsty w oczyszczalniach starszego typu (budowanych w Polsce w latach 
osiemdziesiątych). Mieszanina osadu czynnego i oczyszczonych biologicznie 
ścieków przepływa następnie do osadników wtórnych, gdzie następuje kolejny etap 
oczyszczania mechanicznego. Polega on na sedymentacji osadu czynnego 
i oddzieleniu go od ścieków oczyszczonych biologicznie, które są odprowadzane do 
rzeki. Część osadu czynnego jest recyrkulowana z powrotem do komór 
napowietrzania a pozostała część (osad nadmiemy) jest wyprowadzana z procesu do 
dalszego przetwarzania (w cyklu gospodarki osadowej, polegajacej na odwadnianiu 
i suszeniu względnie spalaniu osadu). 

Opisany proces technologiczny jest skuteczny w przypadku stabilnych 
warunków zewnętrznych, natomiast stosunkowo łatwo zakłóca się w przypadku 
zmiany tych warunków, tzn. gdy następują szybkie i znaczne zmiany ilości i jakości 
dopływających ścieków surowych. Jednocześnie powrót procesu do stanu stabilnego 
w przypadku jego zakłócenia jest trudny i czasochłonny. Dlatego powstała 

koncepcja kierowania procesem za pomocą komputerowego systemu wspomagania 
decyzji operatorskich. Działanie tego systemu polega na wykorzystaniu modeli 
matematycznych realizujących różnorodne zadania: symulacji procesu, 
prognozowania dopływu ścieków, generowania sygnałów sterujacych stopniem 
napowietrzania ścieków w komorach aeracyjnych i stopniem recyrkulacji osadu 
czynnego z osadników wtórnych. Schemat tego systemu jest pokazany na rys. 2 
(Bogdan i in., 2000). 

1 Praca wykonana w ramach projektów badawczych KBN nr 8Tl 1 CO 1797C/3 703 
i nr 8Tl 1A01016. 
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Rysunek 1. Schemat badanej oczyszczalni: I - dopływ ścieków surowych; 
2 - osadniki wstępne; 3 - komory napowietrzania; 4 - osadniki wtórne; 

5 - strefa klarowania; 6 - strefa sedymentacji; 7 - recyrkulacja zewnętrzna; 
8 - odpływ ścieków oczyszczonych (kółkami zaznaczono punkty pomiarowe). 

Integralną częścią systemu jest system monitoringu zbierający w trybie 
on-line pomiary slużące do weryfikacji modeli i do wykonywania obliczeń 

prognozowania i sterowania. Punkty pomiarowe systemu monitoringu są pokazane 
na rys. I. W wybranych punktach pomiarowych są mierzone podstawowe parametry 
fizyko-chemiczne procesu, takie jak natężenie przepływu ścieków, przewodność, 
REDOX, pH oraz stężenie tlenu rozpuszczonego w komorach napowietrzania. 

System monitoringu jest zwykle najdroższym elementem systemu 
komputerowego, ze względu na wysoki koszt urządzen pomiarowych. Dlatego 
istotnym zadaniem przy budowie systemu monitoringu jest wybór właściwych 
i rzeczywiście niezbędnych punktów pomiarowych i rozsądna minimalizacja liczby 
urządzeń pomiarowych. 

Generator sterowań 

Prognozowanie dopływu Model procesu 

System rmnitoringu 

Dopływ ścieków 

Oczyszczalnia ścieków 

Rysunek 2. Schemat systemu sterowania oczyszczalnią. 
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W przypadku badanej oczyszczalni pomiary z monitoringu zostały częściowo 
uzupełnione przez pomiary laboratoryjne. Dotyczy to pomiarów stężeń 

zanieczyszczeń w ściekach, które mogą być wprawdzie wykonywane 
automatycznie, jednak koszt odpowiednich urządzeń przekraczał możliwości 

oczyszczalni. Pomiary wykonywane laboratoryjnie były wykorzystane do 
opracowania modeli procesu, w tym podstawowego modelu fizykalnego 
oczyszczalni (opisanego bilansowymi równaniami różniczkowymi), służącego do jej 
symulacji oraz do weryfikacji sterowań generowanych przez inny model (opisany 
sieciami neuronowymi) (Bogdan i in., 2002). 

3. Monitoring sieci wodociągowej 

Automatyczny system monitoringu jest także podstawowym elementem 
komputerowego systemu wspomaganuia decyzji projektanta i operatora miejskiej 
sieci wodociągowej. System taki został opracowany i wdrożony w wersji pilotowej 
również w Rzeszowie, w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. 
System wspomagania decyzji składa się z czterech modułów: branżowej bazy 
danych, mapy numerycznej s1ec1 wodociągowej, modelu hydraulicznego 
i monitoringu. Schemat systemu jest pokazany na rys. 3 (Studzinski i Bogdan, 
2000). Jego podstawowe funkcje są następujące: generowanie mapy numerycznej 
sieci na podstawie informacji o sieci zawartych w branżowej bazie danych, 
wykonywanie obliczen hydraulicznych sieci (obliczanie przepływów i ciśnień wody 
w węzłach i rurach sieci), optymalizacja pracy sieci na podstawie pomiarów 
z monitoringu. 

Rysunek 3. Schemat komputerowego systemu wspomagania decyzji. 

Branżowa baza danych jest wypełniana danymi na podstawie 
zwektoryzowanych obszarów mapy geodezyjnej s1ec1 wodociągowej, 

pozyskiwanych z wydziału geodezji Urzędu Miejskiego w Rzeszowie. Dane te 
dotyczą podstawowych informacji o sieci, takich jak jej struktura, długości 

i średnice rur a także charakterystyki zamontowanych w sieci urządzeń: pomp, 
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zasuw, zaworów oraz zbiorników wyrównawczych. Obliczenia hydrauliczne są 

wykonywane na podstawie grafu hydraulicznego sieci, otrzymanego z grafu 
geodezyjnego po poprawieniu jego topologii i wprowadzeniu nowych obiektów: 
wezłów sieci (nie uwzględnianych na mapie geodezyjnej). Model hydrauliczny 
służy również do optymalizacji sieci i jej sterowania. Optymalizacja polega na takim 
doborze średnic zainstalowanych w sieci rur, aby w węzłach odbiorczych uzyskać 
właściwe ciśnienia wody. Sterowanie polega na wyznaczeniu takiego scenariusza 
pracy pomp w pompowniach i przepompowniach oraz pracy zbiorników, aby 
zaspokoić wymagania odbiorców dotyczące ilości pobieranej wody. Do sterowania 
siecią jest również potrzebna znajomośc średnich rozbiorów wody względnie 

godzinowych charakterystyk rozbiorów w węzłach odbiorczych. 

Podstawą wszystkich obliczeń są pomiary uzyskiwane z systemu 
monitoringu zainstalowanego na sieci. Przy wdrażaniu takiego systemu ponownie 
występują problemy wspomniane przy omawianiu monitoringu w oczyszczalni 
ścieków. Te problemy, to wybór właściwych punktów pomiarowych oraz 
minimalizacja ich liczby. Idealna sytuacja byłaby wówczas, gdyby w każdym węźle 
i na każdym odcinku sieci zainstalowano urządzenia mierzące ciśnienia i przepływy 
wody. Jest to oczywiście niemożliwe z przyczyn finansowych, przy czym 
szczególnie drogie są przepływomierze. Dlatego należy ograniczać liczbę urządzeń i 
jednocześnie instalować je w takich punktach, które zapewnią możliwie pełną 
informację o stanie sieci. 

1-f~k=~f.] 
N, 1 ' \ 

N.-2 

I· -ff.\-?}Q.: __ 6·:fi~I 
N.-Ji' 

Rysunek 4. Fragment sieci w Rzeszowie objęty systemem monitoringu. 

W Rzeszowie zainstalowano system monitoringu i również system 
wspomagania decyzji na fragmencie sieci obejmujacym jedną dzielnicę miasta 
i stanowiącym ok. IO % całości. Na tym fragmencie dokonano za pomocą badań 
symulacyjnych wyboru 9 punktów pomiarowych, w których mierzy się cisnienia 
i przepływy. Pomiary z monitoringu są wykorzystywane do kalibracji modelu 
hydraulicznego, jego okresowej weryfikacji a także do sporzadząnia charakterystyk 
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obciążenia sieci. Transmisja danych pomiarowych do systemu komputerowgo jest 
realizowana za pomocą telefonii komórkowej GSM. Jest to innowacyjne 
i niezawodne rozwiązanie w przypadku sieci wodociągowych i jednocześnie 

stosunkowo tanie wówczas, gdy transmsja nie jest realizowana w trybie on-line 
a jedynie w wybranych momentach względnie na żądanie lub w stanach awaryjnych 
sieci. Schemat monitorowanego fragmentu sieci wodociągowej jest pokazany na 
rys. 4. 

4. Uwagi koncowe 

Omówiono szczególne znaczenie automatycznego monitoringu przy budowie 
komputerowych systemów wspomagania decyzji, stosowanych ostatnio 
powszechnie do celów sterowania procesami technologicznymi i zarządzania 

procesami decyzyjnymi w szeroko pojętej inżynierii środowiska (rozwój regionów, 
planowanie rozwoju infrastruktury, kształtowanie architektury środowiska itp.). 
Pokazano zastosowanie monitoringu na dwóch konkretnych przykładach: sterowania 
oczyszczalnią ścieków i zarządzania siecią wodociagową. Oba te systemy można w 
przyszłości zintegrować opracowując jeden kompleksowy system zarządzania 

miejskim przedsiębiorstwem wodociągowym. Artykuł ma na celu wskazanie, że 
monitoring jest niezbędny jako narzędzie wspomagające procesy decyzyjne 
i jednocześnie że obecne możliwości techniczne pozwalają zasadniczo na stworzenie 
dowolnie dokładnego systemu zbierania pomiarów. Dokładność i obszerność 

systemu sąjuż tylko uwarunkowane jego kosztami. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że monitoring, mimo jego podstawowego 
znaczenia, jest tylko elementem pomocniczym w procesach podejmowania decyzji: 
dostarcza danych, które mogą i powinny, ale nie muszą być właściwie 

wykorzystane. Oznacza to, że sam system monitoringu nie stanowi rozwiązania 
żadnego problemu a jedynie może być podstawą takich rozwiązań. Dlatego planując 
zakup systemu monitoringu należy mieć zawsze na uwadze ostateczny cel jego 
użycia, czyli system wspomagania decyzji, w którym monitoring jest tylko jednym z 
elementów. Niestety, takie podejście nie jest jeszcze powszechne w praktyce i jest 
znanych wiele przypadków, gdy przedsiębiorstwa decydują się na zakup systemu 
pomiarowego i na tym poprzestają. W rezultacie pracujący system generuje 
ogromne ilości danych, które nie są w ogóle wykorzystywane a jedynie 
archiwizowane. Oznacza to marnotrawstwo zwykle ograniczonych środków. 

Prawidłowym rozwiązaniem jest kompleksowe podejście do problemów 
komputeryzacji przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw wodociągowych, o których 
mowa w artykule. Takie kompleksowe podejście oznacza, że myśląc o monitoringu 
oczyszczalni czy sieci wodociągowej należy jednocześnie zaplanować opracowanie 
odpowiednich modeli matematycznych, mapy numerycznej i algorytmów 
optymalizacji, czyli zaplanować budowę kompleksowego i zintegrowanego systemu 
wspomagania decyzji, gdzie wszystkie te elementy będą wykorzystane i będą ze 
sobą współpracować. To z kolei wymaga współpracy przedsiębiorstwa 
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z placówkami badawczymi i zwykle również dodatkowego dofinansowania prac 
badawczych. 

Jedynie takie podejście zapewni właściwą współpracę placówk naukowych 
z przedsiębiorstwami i jednocześnie wykorzystanie wyników badań naukowych 
w gospodarce. Pozwoli to również na efektywne wykorzystanie skromnych 
budżetowych środków finansowych przeznaczonych na naukę, którymi dysponuje 
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. 
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