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toepasbaarheidvanfuzzy
controlbijhetzuiverenvan
stedelijkafvalwater

zuiverenvanstedelijk afvalwater' zijnde
potentiesvandezeregeltechniek geïnventariseerdvoorhetactiefslib-systeem.Doormiddel
vaninterviews,eenliteratuuronderzoek en
eensimulatiestudie zijneenaantaltoepassingsmogelijkheden vanfuzzycontrolgeïdentificeerd, waarvaneruiteindelijk éégekozenis
omnaderuit tewerkenineenvervolgstudie.
Hetproject isuitgevoerddoorHaskoningin
samenwerking metdevakgroepRegeltechniek
vandeTechnischeUniversiteit Delft.
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Wat is fuzzy control?
Fuzzycontrolishetregelenopbasisvan
vageverzamelingenenlinguïstische kennisregels.Eenvoorbeeldvaneen linguïstische
kennisregelis:
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Deontwikkelingenophetgebiedvanregeltechniekhebbengeleidtoteenaantalgeavanceerde
methodenomregelingenteontwerpen.Fuzzycontrolkan,integenstelling totwatdenaamdoet
vermoeden,totzeernauwkeurigeregelingen leiden.MetnameinAziatische landenwordtdeze
regeltechniekoperateschaaltoegepast.OokindeVerenigdeStatenenWest-Europagenietjuzzy
controltegenwoordig eengrote belangstelling.Doorhetgebruikvanfuzzy techniekenishetmogelijkverschillendevormenvankennismetelkaartecombinerenomzohethiaattussenpraktijken
modeloptevullenentot betereregelontwerpentekomen.
Doordeverscherpteeffluenteisen ende
toegenomen mogelijkheden vandehuidige
automatiseringstechnologiegenietdeautomatischebesturingvanwaterzuiveringsprocesseneengroeiendebelangstelling.Voor
dezeprocessen lijkt fuzzy control,inaanvullingopbestaande technieken,eenaantrekkelijkeoptieomdathiersprakeisvancomplexe,
niet-lineaireprocessen.InhetSTOWA-project
'Toepasbaarheid vanfuzzy controlbijhet
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ALS hetammoniumgehalteenigszinshoog
isENhetdebietstijgt behoorlijk,DAN verhoog
hetzuurstofsetpoint inenigemate.
Infeite isdatdevagemanierwaarop
bedrijfsvoerders overbedieningenbesturing

Voorbeeld van debouwstenen vaneenfuzzy regelaar. De bovenste njjtguurtjes staat voordekennisregel:ALS
hetzuurstofgehalte normaal isEN deveranderingisnulDAN handhaafde beluchting. Deonderste rij
jiguurtjesstaat voordekennisregel:ALShetzuurstofgehalte hoogisEN deveranderingispositief DAN
verlaagdebeluchting. Doorderegelaar wordt nagegaan in hoeverredeze kennisregelsvan toepassing zijn op
eengemetensituatie enwelkestuuracticdaarop zoumoeten volgen. Vervolgens wordt bepaald wat het
uiteindelijke precieze uitgangssignaal moetzijn.

Door middel vanfuzzy control wordt het
menselijk denkengoed nagebootst, (uit
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spreken. In werkelijkheid leveren meringen
precieze waarden aan, die moeren leiden ror
een exacte bepaling van 'hoe aan de knoppen
redraaien'. Ook een fuzzy regelaar gaat uir van
precieze metingen en geeft precies aan hoe
bestuurd moet worden. De term fuzzy heeft
betrekking op de manier waarop de kennis in
de regelaar wordr ingevoerd ofwaarop de
regelstrategie wordr ontwikkeld. Tijdens het
ontwikkelen van een fuzzy regelaar worden
vageverzamelingen gedefinieerd. Daarbij
wordt vastgesteld welke meet- en stuurwaarden bij "enigszins"en "behoorlijk" horen. Bij
'gewone'verzamelingen maken meet- of
stuurwaarden zeker niet ofzeker wel deel uit
van de verzameling:oof1.Bij vage verzamelingen kunnen dezewaarden ook gedeeltelijk
aan een verzameling toebehoren: het 'waarheidsgehalte' kan variëren van otot i. Door dir
principe te hanteren wordr 'vage kennis'zo
exact mogelijk vastgelegd in een regeling. In
afbeelding 2wordr een eenvoudig voorbeeld
gegeven van de werking van een fuzzy regelaar
voor de zuurstofinbreng.
Despecifieke eigenschappen die fuzzy
conrrol aantrekkelijk maken zijn:
- Demogelijkheid ervaringskennis op te
nemen in regelingen. Dezekennis kan
afkomstig zijn van bedrijfsvoerders of
rechnologen en kan eveneens berrokken
worden uir bestaande meetgegevens.
- Demogelijkheid van niet-lineair regelgedrag.
- Deinzichtelijkheid voor niet-regeltechnici.
- Demogelijkheid aan te sluiten bij
bestaande regelingen.
Een nadeel van fuzzy conrrol isdar de
optimale regeltechnische instellingen niet
theoretisch te berekenen zijn. Bij lineaire
regeltechnieken isdat wel zo;daar dient echrer
weleen lineair model voor beschikbaar re zijn.
In depraktijk van afvalwaterzuivering wordt
hiervan weinig gebruik gemaakt.
Praktijkbehoefte
Het STOWA-onderzoek is begonnen met
het peilen van de behoefte vanuit de praktijk
door middel van interviews met technologen,
elektrorechnici en bedrijfsvoerders van een
negental waterbeheerders. In tabel 1worden
debevindingen samengevar. Momenteel blijkt
handmatige bijsturing van het proces vooral
plaars te vinden door technologische instellingen,zoals setpoints en wachttijden, te wijzigen.Verbeteringen worden vooral verwacht
van een adequate reactie op veranderingen in
de aanvoer en op veranderende procesomstandigheden. Door (verbeterde) supervisieregelingen kunnen de berreffende laagniveau regelingen (ofwel directe regelingen) worden

onderdeel

verbeterpunten voor de toekomst

algemeen

fourderectie sensoren
derectie en diagnose van afwijkende procesomsrandigheden
inzichtelijke regelingen en verberering van de mens-machine-interface
automarische insrelling van de optimale setpoints

aanvoer

geïntegreerde besruring van riolering enRWZI

beluchting

mulrivariabele regelingen en feedforward besturing

slib

berer voorkomen van slibuitspoeling bij handhaving van een hoger
slibgehalte
voorkomen en/ofbewaken van lichtslibvorming

Tabel1.

Gewensteverbeteringenbijdebesturingvanhetactiejslibsysteem.

aangestuurd. Depraktijk vraagr voorts om
inzichtelijkheid. Regelingen mogen niet onnodig complex zijn, waardoor bijvoorbeeld het
inregelen erg veel rijd en moeite kost. Deregeling moergoed gevolgd kunnen worden door
her personeel zodat duidelijk iswaarom een
bepaalde acrie wordr ondernomen.
Op her niveau van despecifieke regelkringen gaat de meeste aandacht momenteel uit
naar de oprimalisatie van beluchtingsregelingen, waarbij in aanvulling op zuursrofook
andere meringen worden gebruikt. Een
combinatie van PID-regelingen is daarvoor
niet per sedebeste oplossing. Met betrekking
rot andere regelkringen wordt voor de
toekomst vooralaangeïntegreerde besruring
van riolering en rioolwaterzuiveringsinstallatiegedacht en aan een verbeterde signalering
van afwijkende procesomstandigheden.
Voor her verbeteren van regelen is her
formuleren van heldere doelsrellingen een
eerste vereiste.In de praktijk zijn doelstellingen en randvoorwaarden vooral kwalitatief
geformuleerd. Veelal isde hoofddoelsrelling
van regelingen her verbeteren van de effluentkwaliteit en is het voorkomen van slijtage aan
elektromechanische onderdelen een randvoorwaarde.Zodra aan de effluenteisen voldaan
wordt krijgt reductie van het energieverbruik

Afo.3

een hoge priorireit. Door dit soort criteria op
meer gedetailleerde wijze kwantitatiefafte
wegen kunnen regelingen beter ontworpen en
beter beoordeeld worden.Voor wat betreft de
stikstofverwijdering, ishet daarbij van belang
dar er- voorafofdoor de regeling-een optimale keuze wordt gemaakt voor de gewensre
concentraties van ammonium en nitraat. De
slibindexbeheersing wordr bij de implementatie van verbererde beluchtingsregelingen als
knelpunr ervaren. In de toekomst zal een
vergroot inzicht in dergelijke randvoorwaarden er roemoeren leidendat hier in de regeling rekening mee wordt gehouden.
Simulatiestudie
In het kader van hetSTOWA-projecr iseen
simulatiestudie uitgevoerd om ervaring op te
doen met het ontwerp van fuzzy regelingen
voor het actiefslibsysteem. De gesimuleerde
RWZI iseen propstroomsysteem met interne
recirculatie van nitraatrijk slibwatermengsel.
Het betreft een actiefslibsysreem voorvoorbezonken afvalwarer met een stikstofbelasting
van 0,021kgN/kg ds.dag en een BZV-belasting
van 0,056kg BZV/kgds.dag.Het beluchtingsbassin isonderverdeeld in drie zones:een
voordenitrificatiezone, een zone waarin intermitterend wordt belucht en een vaste nitrificatiezone. Het processchema is weergegeven
in afbeelding 3.

Processchemavandebeluchrinasruimte.
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Debeluchting in de intermitterende zone
wordt geregeld op basis van dezuurstof- en de
ammoniumconcentratie. Er iseen fuzzy regelingontworpen, de ratio-regeling, die op basis
van het ammoniumsignaal de verhouding
tussen de beluchte en de onbeluchte periode
vaststelt. Een blokschema van deze regeling is
weergegeven in afbeelding 4.De ratio-regeling
is vergeleken met een schakelende beluchtingsregeling waarbij de beluchte periode
start bij de overschrijding van een ammoniumsetpoint en stopt bij de onderschrijding
van een lager ammoniums« point. Tevens is
eengeoptimaliseerde looptijd/wachttijdregeling beschouwd met een vaste tijdsduur van
debeluchte en onbeluchte periode.Tijdens de
beluchte periode wordt de zuurstofconcentratie in alledrie de regelingen op het gewenste
setpoint gehouden door een Pi-regelaar (basiszuursrofregeling). Bij de ratio-regeling is
tevens een alternatiefonderzocht waarbij
hiertoe een fuzzy regelaar istoegepast. De
regelingen zijn gerest bij 'droog weer afvoer'
(DWA)en 'regen weer afvoer' (RWA).Deresultaten bij DWAzijn weergegeven in tabel 2en
afbeelding 5.

T

^Qf

NH,
wens

regeling

ratio-regeling schakelend e looptijd /
wachttijd
met Pi-regelaar regeling
als basiszuur
regeling
stofregeling

beoordelingscriteria

ratio-regeling
met fuzzyregelaar als
basiszuurstofregeling

luchtdebietintermitterendezone(mVd)

9-35»

10.149

Nanorganisch^g/ )

8,9

8,9

9,5

9,3

NH4-N(mg/1)
N03-N(mg/1)

1,8

1,8

1,6

1,6

7,i

7,i

7,9

7,7

1

Tabel2.

zuursrofregeling als'binnenste lus' in de
ratio-regeling blijkt het energieverbruik in de
intermittende zone,met nog eens acht procent
te verminderen. Er is namelijk een exrra
kennisregel toegevoegd die het naijleffect van
dedirecte Pi-regeling voorkomt. BijdePI-regeling wordt namelijk langer belucht dan feitelijk noodzakelijk op het moment dat de
gewenste zuurstofconcentratie rot nul daalt.
Dit effect isoverigens ook te bereiken door een

invloeden overige
zones RWZI

0,(1)

zuurstof
regelaar

beluchting

ntermitterende
zone

zuurstolregeling
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Blokschemavande ratio-regeling.

Het energieverbruik wordt in vergelijking
mer deschakelende regeling en de
looptijd/wachttijdregeling gereduceerd met
10respectievelijk 23procent. De waargenomen
energiereductie betreft het luchtdebiet in de
intermitterende zone.Dit isongeveer één
derdegedeelre van het totale luchtdebiet. In
de toekomst zal worden nagegaan ofdit
aandeel te verhogen isdoor de intermitterende zone te vergroten.
Tegelijkertijd verbetert de effluentkwaliteit bij de ratio-regeling in enige mate met
0,6mg/l N a n o r g a n i s c h ten opzichte van de schakelende regeling. Devariaties in de effluentkwaliteit zijn bij de ratio-regeling kleiner dan
bij deandere regelingen,zeker voorde ammoniumconcentratie waaropgestuurd wordt.
Allegeteste regelingen vertonen meer variaties bij RWAmaar de ratio-tegelin^ inde
geringste mate.Meergedetaillee . informatie wordt gegeven door Kalker eraPl
Door toepassing van een directe fuzzy
10 H 2 0 # 2-1999

12.679

Simulatieresultatenbijdroog weerafvoer.

Oa-wens

RTL

11.250

Pi-regelaar met een schakelaar te combineren.
Deverbeteringen die met de ratio-regeling
worden bereikt kunnen onder andere worden
verklaard doordat de afgeleide van het ammoniumsignaal en de afstand tot het setpoint
worden beschouwd in plaats van alleen het
overschrijden vangrenswaarden. Het valt op
dat deschakelende regeling en de
looptijd/wachttijdregeling resulteren in een
vergelijkbare effluentkwaliteit, terwijl de
eerstgenoemde regeling wel en de laatstgenoemde regeling niet gebruik maakt van een
ammoniumsignaal. Devariatie in de effluentkwaliteit is welgroter bij de looptijd/wachttijdregeling en de reactie op RWAis minder
goed.Detijdsduur van debeluchte periode is
namelijk afgestemd op een specifiek DWApatroon en reageert nier op afwijkende
omstandigheden. Ook verbruikt de beluchting bij de looptijd/wachttijd-regeling
aanzienlijk meer energie omdar er vaker wordt
overbelucht.

Debelangrijkste conclusie vande simulatiestudie isdat het mogelijk isin een aantal
weken een inzichtelijke regeling te ontwikkelen met een beperkt aantal kennisregels die
verbeteringen opleverr ten opzichte van gangbare regelingen. Dit is in overeenstemming
met overeenkomstige resultaten in de literatuur1)'2)^).Vansupervisieregelingen en multivariabele fuzzy regelingen worden meer voordelen verwacht dan van directe fuzzy regelingen. Inde toekomsr kan de ratio-regeling
verder worden verbcrerd,bijvoorbeeld door
gebruik te maken van een feedforward signaal
en/ofhet nitraatsignaal ofdoor te kiezen voor
een variabel zuurstofsetpoint.

Toepassingsmogelijkheden
Erzijn een aantal perspectiefvolle toepassingsmogelijkheden van fuzzy control geïdentificeerd. Devolgende zijn daarvan de belangrijkste.
Ontwerpen van een multivariabele
beluchtingsregeling voor de stikstofverwijdering.
Dit isinprincipe te realiseren door middel
van verschillende regeltechnieken waarbij
fuzzy control eenaantrekkelijk alternatiefis
vanwege de mogelijkheid van niet-lineair
regelgedrag zonder schakelende overgangen.
Door een feedforward signaal inzake de
aanvoer kan snel op veranderende omstandigheden worden gereageerd. Van fuzzy control
worden specifieke voordelen verwachr omdat
de kennis over deverwachte aanvoer 'vaag'
omschreven kan worden. In de literatuur is
een aantal succesvolle toepassingen van multivariabele fuzzy beluchtingsregelingen gerapporteerd1)'2)^)./).Ookuit deuitgevoerde simulatiestudie blijkt dat door middel van een
beperkt aantal kennisregels verbeteringen zijn
te realiseren van deeffluentkwaliteit en het
energieverbruik. In eenvervolgstudie van de
STOWAkwantificeren Haskoning en deTU
Delft in samenwerking met het
Hoogheemraadschap van West-Brabant
momenteel de effecten van een fuzzy beluch-
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ratio-regelingbijDWA

gewenste
concentratie
Nanorg.

gewenste
concentratie
NH4
10
15
tijd(uren)
schakelenderegeling bij DWA

technologen.Dezeregeltechniek kangoedin
combinatie metandere regeltechnieken
wordentoegepast.Inhetkadervaneen
STOWA-projectzijn eenaantalperspectiefvolletoepassingsmogelijkheden van fuzzy
controlgeïdentificeerd voorhet actiefslibsysteem.Debelangrijkste daarvanzijn:een
multivariabelebeluchtingsregeling,deidentificatie vanverbeterdeslibregelingen ende
signaleringenvoorspellingvan afwijkende
slibbezinking.Opkortetermijn heeft vooral
debeluchtingsregeling deaandacht.Uiteen
simulatiestudie isgeblekendatmeteen
beperktaantalkennisregelsverbeteringenvan
gangbareregelingenzijn terealiseren.Hetis
tehopendatmededoorditsoort inzichtelijke
éneffectieve regelingen indetoekomstde
mogelijkheden vanderegeltechniek beter
wordenbenut voorhet afvalwaterzuiveringsproces, ij"

gewenste
concentratie
Nanorg.
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Conclusies
Doormiddelvanfuzzy control kunnen
complexeniet-lineaireprocessenwordengeregeldopbasisvanlinguïstische kennisregels
dietebegrijpen zijn voorbedrijfsvoerders en
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