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1 WPROWADZENIE 

Poprawna eksploatacja każdej oczyszczalni ście-
ków wymaga ciągłych bądź okresowych obser-
wacji i pomiarów. Wraz z wzrastającą przepus-
towością oczyszczalni zwiększa się ilość danych 
pozyskiwanych z monitoringu pracy oczyszczal-
ni. Monitoring staje się integralną częścią kom-
puterowego systemu kontroli i nadzoru pracy 
w oczyszczalniach o przepustowości większej 
od 1000 m

3
/d [5].  

W czasie monitoringu pracy oczyszczalni 
gromadzone są milionowe ilości danych różnych 
parametrów, które wymagają opracowania. 
Problem w przedsiębiorstwach wodno-kanaliza-
cyjnych jest o tyle poważny, że nadal dominuje 
wśród tych przedsiębiorstw pasywna postawa 
w stosunku do opracowywania baz danych pow-
stających w czasie eksploatacji systemów wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych. Wielomilionowo-ele-
mentowe bazy danych, zapisane na dyskach 
komputerów lub w formie papierowej, „marnują 
się”. Często, co nie jest zgodne z praktyką inży-
nierską, są bezpowrotnie tracone. Ogrom liczby 
zarejestrowanych danych w ramach monitoringu 
skutecznie zniechęca eksploatatorów oczysz-
czalni do próby ich opracowania z zastoso-
waniem dostępnych technik eksploracji danych. 

Według Handa bazy danych przechowywane 
w hurtowniach powinny być poddawane anali-
zom z wykorzystaniem metod data mining, 
potocznie zwanych eksploracją danych, w celu 
odkrywania w nich wiedzy [2]. Na oczyszczal-
niach powstaje problem, jaką metodę i narzędzie 
zastosować, by z chaosu danych wydobyć istot-
ną informację, i jak tę wiedzę skutecznie wyko-
rzystać.  

Uzyskane informacje w ramach monitoringu 
oczyszczalni ścieków nie powinny służyć tylko 
do chwilowej oceny pracy oczyszczalni, dlatego 
współcześnie nowo budowane oczyszczalnie 
ścieków z reguły są wyposażone w systemy 
SCADA (ang. Supervisory Control and Data 
Acquisition) [3]. Do najczęstszych zadań sys-
temu SCADA należy monitorowanie i sterowa-
nie nadzorcze procesem lub obiektem, zbieranie 
i gromadzenie informacji w przemysłowej bazie 
danych, w której istnieje możliwość odzyskania 
utraconych informacji oraz wyświetlenie stanów 
pracujących urządzeń [7; 9]. Dodatkowo system 
SCADA ma za zadanie tworzenie w czasie 
rzeczywistym historycznych i aktualnych tren-
dów (praca online) zmiennych procesowych [1]. 

Dopływ ścieków do oczyszczalni, zgodnie 
z obowiązującymi w Polsce przepisami, jest 
obowiązkowo kontrolowany w każdym obiek-
cie. Informacje przesyłane z przepływomierzy 
do stacji dyspozytorskich stanowią skarbnicę 
wiedzy o pracy systemu kanalizacyjnego. Anali-
zując szeregi czasowe dopływu ścieków do 
oczyszczalni, można wyodrębnić stany nor-
malne, np. w pogodzie suchej, lub stany anor-
malne, często ekstremalne w czasie dopływu do 
sieci wód przypadkowych (opadowych i rozto-
powych). Analiza ilości dopływających ścieków 
do oczyszczalni pozwala stwierdzić aktualny 
stan pracy sieci kanalizacyjnej. Dane te również 
można wykorzystać przy sterowaniu pracą 
oczyszczalni w sytuacjach odbiegających od 
przepływów obliczeniowych, dla których urzą-
dzenia technologiczne zostały zaprojektowane. 
Dysponując historią ilości ścieków dopływają-
cych do oczyszczalni, można określić stan 
eksploatacyjny systemu kanalizacji. 

Na dynamikę zmian ilości ścieków dopły-
wających do oczyszczalni wpływ mają czynniki 
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deterministyczne oraz stochastyczne, tzw. lo-
sowe. Składowe poszczególnych czynników 
zostały przedstawione na rys. 1. 
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Rys. 1. Czynniki wpływające na ilość ścieków dopływających 
do oczyszczalni. 

Czynnikiem, który ma ciągły wpływ na 
zwiększony udział wód przypadkowych w syste-
mach kanalizacji ogólnospławnej, są opady 
atmosferyczne. Przy określeniu warunków 
pogodowych mających wpływ na wielkość 
dopływu ścieków do oczyszczalni konieczne jest 
prowadzenie pomiarów temperatury zewnętrznej 
powietrza i wielkości opadów atmosferycznych 
z wykorzystaniem automatycznych pluwio-
metrów lub disdrometrów [6, 4] Czynniki lo-
sowe wymuszają tworzenie prognoz dopływu 
ścieków do oczyszczalni na podstawie zbioru 
danych z różnych przypadków występujących 
na oczyszczalni. 

1.1 Etapy i cel badań 

Przedmiotem badań było opracowanie podstaw 
metodycznych umożliwiających eksploatatorom 
oczyszczalni ścieków, współpracujących z kana-
lizacją ogólnospławną, tworzenie baz danych, 
które umożliwiłyby poszukiwanie modeli do 
predykcji ilości ścieków dopływających do 
oczyszczalni przy zmiennych warunkach meteo-
rologicznych. Zakres czynności niezbędnych do 
osiągniecia celu w skrócie przestawia tabela 1. 

Tabela 1. Etapy czynności do osiągnięcia celu pracy. 

Etap prac 
Okres 
realizacji 

Zakres wykonanych 
czynności 

Wykonanie 
stanowiska 
badawczego 

Styczeń-
wrzesień 
2007 

-wyprowadzenie wyjść prądo-
wych z istniejącego przepływo-
mierza 
-zainstalowanie przyrządów: 
   -czujnik temperatury ścieków 
   -czujnik temperatury powietrza 
   -czujnik poziomu ścieków -
 Parsilver 
-podłączenie wszystkich 
przyrządów do systemu SCADA 

Pomiary 
online na 
obiekcie 
badawczym 

Od 
kwietnia 
2007 

-dopływ ścieków do oczyszczalni 
-temperatura ścieków 
-temperatura powietrza 
-poziom ścieków 
-opady atmosferyczne 

Wstępna 
obróbka 
danych 

Co dwa 
tygodnie 
od rozpo-
częcia 
pomiarów 
do 
listopada 
2009 

-krok czasowy 
-zmiana formatu plików 
-usuniecie uszkodzonych 
i pustych plików 
-ułożenie danych w plikach 
ASDO (nadmiarowe nagłówki 
i parametry) 
-poprawa jakościowa danych 
(puste pola, błędne rekordy, 
skrócenie pomiarów) 
-przeliczenie jednostek miar 

Grupowanie 
tematyczne 
zbiorów 
danych 

Listopad 
2009 

- stworzenie macierzy dla 
zadanych atrybutów dla 
wszystkich dni pomiarowych 
- wyodrębnienie przypadków 

Badania nad 
agregacją 
danych 

Od 
czerwca 
2009 

- analiza falkowa 
-analiza dopływów w różnych 
krokach czasowych 

Badania nad 
zastosowanie
m sztucznych 
sieci neurono-
wych do 
predykcji  

Od 
kwietnia 
2008 

-wykorzystanie sieci 
neuronowych dla różnych 
parametrów wejść i wyjść 
-poszukiwanie modeli dla 
różnych warunków pogodowych 

Niezwykle istotne dla eksploatatora oczysz-
czalni scieków są informacje dotyczące zwięk-
szonej ilości dopływających ścieków oraz czasu 
ich dopływu, zatem czasu reakcji operatora, 
w okresie opadów atmosferycznych. Biorąc to 
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praktyczne zagadnienie pod uwagę, na etapie 
prowadzenia badań analitycznych postawiono 
następujące tezy badawcze: 
 Sztuczne sieci neuronowe typu MLP (ang. 

Multi Layer Perceptron) mogą być zastoso-
wane do predykcji przyrostu ilości ścieków 
dopływających do oczyszczalni systemem 
kanalizacji ogólnospławnej w oparciu o stan 
początkowy dobowej ilości ścieków dopływa-
jących do oczyszczalni oraz o wskaźnik opa-
dów atmosferycznych. 

 Sztuczne sieci neuronowe typu MLP mogą 
modelować czas, po którym pojawi się mak-
symalny dobowy dopływ ścieków do oczysz-
czalni po rozpoczęciu opadu deszczu o usta-
lonym wskaźniku opadu. 

Wyniki przeprowadzonych studiów i prac 
badawczych powinny pozwolić na wdrożenie do 
praktyki racjonalnych technik archiwizowania 
zbiorów danych o ilości ścieków dopływających 
do oczyszczalni oraz zapoczątkować wdrażanie 
metod eksploracyjnych w celu opracowywania 
modeli prognostycznych, które stanowiłyby ele-
ment systemów doradczych współpracujących 
z systemami SCADA eksploatowanymi na 
oczyszczalniach ścieków. 

1.2 Autorski poligon badawczy 

Badania prowadzono na oczyszczalni ścieków 
w Lądku-Zdroju. Warunki topograficzne miasta 
sprzyjają szybkiemu grawitacyjnemu odprowa-
dzaniu ścieków do sieci ogólnospławnej. Na 
rys. 2 sporządzono własne zestawienie dobo-
wych ilości ścieków dopływających do oczysz-
czalni w Lądku-Zdroju w okresie od maja 2007 
do września 2009 roku. Przepływy poniżej 
1000 m

3
/d rejestrowano w okresie awarii 

urządzeń pomiarowych. Przepływy powyżej 
3000m

3
/d świadczą o dopływie wód przypad-

kowych do oczyszczalni. 
Wody przypadkowe pochodzące z opadów 

nawalnych, roztopów oraz infiltracji wód pod-
ziemnych, jak wykazała przeprowadzona analiza 
sprzedaży wody wodociągowej i ilości ścieków 
dopływających do oczyszczalni, stanowią znacz-
ny procent w ilości ścieków dopływających do 
oczyszczalni (tabela 2). 

Jest to przyczyną szybkiego dopływu, szcze-
gólnie w czasie opadów deszczu, dużej ilości 
rozcieńczonych ścieków i konieczności podej-

mowania decyzji przeciwdziałających zniszcze-
niu stanu infrastruktury oczyszczalni. 
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Rys. 2. Dobowe ilości ścieków dopływających do oczyszczalni 
w okresie od maja 2007 do września 2009. 

Tabela 2. Zestawienie rocznych dopływów ścieków z uwzględ-
nieniem wód przypadkowych. 

Lata 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Lata  

2004-2009 

Dopływ 
ścieków 
[tys.m

3
] 

980 966 741 894 830 964 
Średni 

udział wód 
przypadk. 

W tym 
wody przy-
padkowe 
[tys.m

3
] 

364 343 344 332 312 312 32-35% 

Przed przystąpieniem do badań kontrola ilości 
ścieków dopływających do oczyszczalni odby-
wała się poprzez odczyt wyników z sumatora 
połączonego z przepływomierzem trzy razy na 
dobę. Wartości te były zapisywane w raportach 
pracy oczyszczalni.  

W ramach własnych prac stworzono autorski 
system kontroli ilości ścieków dopływających 
do oczyszczalni. Na kolektorze tuż przed 
oczyszczalnią zainstalowano ultradźwiękowy 
czujnik do pomiaru wypełnienia ścieków w ka-
nale, a na budynku socjalnym zainstalowano 
elementy do pomiaru warunków atmosferycz-
nych: czujnik temperatury powietrza oraz dis-
drometr optyczny laserowy. Z przepływomierza 
doprowadzono do stacji przetwarzającej sygnał 
analogowy na cyfrowy i podłączono do kompu-
tera, uzyskując pełny monitoring online prze-
pływu ścieków. W tym samym korycie pomia-
rowym zainstalowano czujnik temperatury 



Prognozowanie istotnych informacji dla racjonalnej eksploatacji oczyszczalni ścieków 

www.statsoft.pl/czytelnia.html          Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012 318 

ścieków. Dane online przepływu ścieków zgro-
madzono z różnym krokiem czasowym. Po wstęp-
nych analizach danych w różnych krokach czaso-
wych zdecydowano się na wykorzystanie danych 
z jednominutowym przedziałem czasowym. 

2 METODA AGREGACJI DANYCH  

Dla potrzeb pracy wprowadzono oryginalny 
sposób agregacji dobowych ilości ścieków do-
pływających do oczyszczalni (rys. 3). Wyko-
rzystując szereg czasowy minutowych objętości 
ścieków dopływających do oczyszczalni (rys. 4) 
w każdej analizowanej minucie określano do-
bową ilość ścieków dopływających do oczysz-
czalni w oparciu o 1440 zarejestrowane minu-
towe objętości ścieków poprzedzających daną 
minutę pomiaru: 
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Rys. 3. Graficzne zobrazowanie agregacji dobowej. 

W wyniku takiej agregacji dobowej uzyski-
wano szereg czasowy dobowych objętości ście-
ków dopływających do oczyszczalni zmienia-
jących się w przedziale minutowym (rys. 5). 
W tak utworzonym szeregu wyliczone wartości 
dobowych ilości ścieków dopływających do 
oczyszczalni wnoszą informację o zmianach 
ilości ścieków, spowodowanych dobową zmien-
nością działania zakładów i zużyciem wody 
przez ludność oraz dopływem wód przypad-
kowych do systemu kanalizacji. W przypadku 
pojawienia się dodatkowego dopływu ścieków 
wskutek opadów atmosferycznych obserwuje się 
wzrost zagregowanej sumy dobowej określonej 

dla chwili k. Pojawienie się trendu zmniejszania 
się wartości zagregowanej sumy dobowej jest 
miarą zmniejszania się ilości ścieków dopły-
wających do oczyszczalni, wywołaną zmniejsze-
niem się ilości wód przypadkowych przedos-
tających się do systemu kanalizacji. 
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Rys. 4. Szereg czasowy minutowych objętości ścieków do-
pływających do czyszczalni w Lądku-Zdroju w okresie od 
06.09.2009 do 17.09.2009 do godz. 2.00. 
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Rys. 5. Szereg czasowy minutowych objętości ścieków dopły-
wających do czyszczalni w Lądku-Zdroju w okresie od 
06.09.2009 do 17.09.2009 do godz. 2.00. 

Wychodząc z założenia, że zagregowany do-
bowy dopływ ścieków do oczyszczalni, ustalony 
dla danej chwili, jest miarą stanu dopływu wód 
przypadkowych do systemu kanalizacyjnego 
oraz ilości ścieków bytowo-gospodarczych 
i przemysłowych, podjęto badania nad spraw-
dzeniem, czy w oparciu o tę zmienną losową 
i prognozowaną warstwę opadu atmosferycz-
nego możliwe jest ustalenie dopływów maksy-
malnych do oczyszczalni oraz czasu, po jakim 
dopływ ten będzie obserwowany. Warstwy 
prognozowanych opadów można w przyszłości 
uzyskiwać z komunikatów meteorologicznych. 

3 WYODRĘBNIENIE PRZYPADKÓW 

Prowadząc prace analityczne na uporządko-
wanych zbiorach danych, wykorzystując 
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macierz przypadków oraz wygenerowane szere-
gi czasowe zagregowanych sum dobowych obję-
tości ścieków dopływających do oczyszczalni 
w Lądku-Zdroju, odszukano podzbiory, które 
charakteryzowały się następującymi cechami: 
 opady deszczu następowały po co najmniej 

dobowej przerwie od ostatniego opadu 
i charakteryzowały się dużą intensywnością. 
Czas trwania opadu deszczu wynosił od kilku 
minut do kilku godzin. Na podstawie danych 
pochodzących z monitoringu określano war-
stwę opadu w mm, wartość zagregowanej 
dobowej sumy dopływu ścieków do oczysz-
czalni (Qp) w chwili rozpoczęcia opadu 
deszczu i maksymalną zaobserwowaną zagre-
gowaną dobową sumę dopływu (Qmax) oraz 
czas, po którym wartość ta została zarejes-
trowana w odniesieniu do chwili rozpoczęcia 
deszczu. Czas ten nazwano czasem opóź-
nienia. Na rys. 6 przedstawiono przykład 
takiego opadu. Zbiór ten nazywano Opadami 
krótkimi intensywnymi. 
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Rys. 1. Przykład deszczu spełniający warunki klasyfikacji do zbioru Opady krótkie intensywne; 

(linie czerwone początek i koniec przypadku, linie niebieskie koniec opadu) 

 

 

Rys. 6. Przykład deszczu spełniający warunki klasyfikacji do 
zbioru Opady krótkie intensywne; (So – epizod deszczu; Qp – 
zagregowana suma dobowa dopływu ścieków do oczyszczalni 
w chwili rozpoczęcia opadu; Qmax – maksymalna zagregowana 
suma dobowa dopływu ścieków do oczyszczalni wywołana 
opadem deszczu). 

 opady deszczu charakteryzowały się różną 
intensywnością i czasem trwania od kilku do 
kilkudziesięciu godzin. W czasie tych opa-
dów występowała zmienna intensywność 
deszczu oraz mogły się pojawiać przerwy 
w opadach dochodzące do kilku godzin. 
Przykład takiego przypadku został przedsta-
wiony na rys. 7. Opady te nazwano Opadami 
długotrwałymi. 
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Rys. 7. Przykład deszczu spełniający warunki klasyfikacji do 
zbioru Opady długotrwałe; (So – epizod deszczu; Qp – zagre-
gowana suma dobowa dopływu ścieków do oczyszczalni 
w chwili rozpoczęcia opadu; Qmax – maksymalna zagregowana 
suma dobowa dopływu ścieków do oczyszczalni wywołana 
opadem deszczu) 

Wyodrębnione zbiory przypadków stały się 
gotowym materiałem do dalszych analiz w tym 
do prognozowania istotnych informacji dla ope-
ratora na oczyszczalni ścieków. 

4 METODYKA POSZUKIWANIA MODELI 
SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH 
(SSN) 

Przy poszukiwaniu SSN wykorzystano program 
STATISTICA zawierajacy użyteczne narzędzie 
do tworzenia modeli prognostycznych w postaci 
sztucznych sieci neuronowych. 

W pierwszym etapie zbiory danych Opady 
krótkie intensywne i Opady długotrwałe podda-
no 2000-krotnemu próbkowaniu z zastosowa-
niem automatycznego projektanta sieci, który 
jest wbudowany w program STATISTICA. Po-
szukiwano sieci typu MLP z zastosowaniem 
metody regresji. Dla sieci o najlepszych wyni-
kach predykcji obliczono wartości kryterium 
Akaike (AIC) i Hurvich-Tsai (AICc), wykorzys-
tując uzyskane wyniki predykcji i dane pocho-
dzące z obserwacji z użyciem arkusza kalkula-
cyjnego. 

W drugim etapie badań SSN testowano 
najlepsze architektury sieci typu MLP, przy 
czym dla danego typu sieci zbiory: uczący, tes-
towy i walidacyjny, obejmujące odpowiednio: 
50%, 25%, 25% ogólnej liczby przypadków 
analizowanego zbioru danych były ustalane na 
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każdym etapie obliczeń w sposób losowy. Takie 
podejście miało wykazać, czy przyjęte zbiory do 
uczenia, testowania i walidacji mają wpływ na 
jakość prognoz. Przyjęto dla wszystkich obli-
czeń redukcję wag metodą Weigenda w celu 
uniknięcia przeuczenia sieci oraz metodę ucze-
nia przy wykorzystaniu algorytmów: BFGS, 
najszybszego spadku oraz gradientów sprzę-
żonych.  

W pracy zastosowano następujący sposób do 
opisu architektury SSN: 
 skrót nazwy sieci: perceptron wielowarstwo-

wy MLP, 
 liczba neuronów w warstwie wejściowej, licz-

ba neuronów w warstwie ukrytej, liczby ne-
uronów w warstwie wyjściowej oddzielone 
myślnikami.  

Dla przykładu oznaczenie MLP 2-4-1 ozna-
cza sieć MLP z dwoma neuronami wejścio-
wymi, czterema neuronami w warstwie ukrytej 
i jednym neuronem w warstwie wyjściowej. 

Przy poszukiwaniu parametrów modeli 
wykorzystano sumę kwadratów błędów (SSE). 
Do oceny dokładności prognoz wykorzystano 
współczynnik korelacji Pearsona (R) oraz 
współczynnik determinacji (R

2
), do oceny ja-

kości modeli o różnej architekturze wykorzys-
tano kryteria informacyjne AIC i AICc. Sposób 
obliczeń został przedstawiony w publikacji 
Siwonia [8].  

Poszukiwano architektury SSN typu MLP dla 
zbioru danych Opady krótkie intensywne i Opa-
dy długotrwałe dla następujących schematów: 
 wejściem do sieci były dane: Qp i warstwa 

opadu, a wyjściem Qmax; 
 wejściem do sieci były dane Qp i warstwa 

opadu, a wyjściem czas opóźnienia; 
 wejściem do sieci były dane Qp, Qmax i war-

stwa opadu, a wyjściem czas opóźnienia. 

5 WYNIKI PREDYKCJI ISTOTNYCH 
INFORMACJI 

5.1 Poszukiwanie SSN dla prognozowania 
Qmax dla zbioru danych Opady krótkie 
intensywne 

Poszukiwano SSN dla prognozowania Qmax dla 
zbioru danych Opady krótkie intensywne. W ta-
beli 3 przedstawiono architekturę 10 najlepszych 
SSN ustalonych dla zmiennych wejściowych Qp 
i warstwy opadu oraz zmiennej wejściowej Qmax. 

Najlepsza SSN miała architekturę MLP 2-2-1 
z logistyczną funkcją aktywacji dla neuronów 
warstwy ukrytej oraz funkcją aktywacji tangens 
hiperboliczny dla neuronu wyjściowego. Uzys-
kana struktura sieci jest bardzo prosta, gdyż 
warstwa ukryta składa się tylko z dwóch neuro-
nów. Uzyskane współczynniki korelacji na eta-
pie automatycznego poszukiwania sieci są dla 
zbioru uczącego, testowego i walidacyjnego wy-
sokie i przyjmują wartości powyżej 0,95. Świad-
czy to o bardzo dobrym opisie zjawisk modelem 
czarnej skrzynki, jakim jest sztuczna sieć ne-
uronowa. 

Tabela 3. Zestawienie architektury SSN, współczynników 
korelacji uzyskanych dla zbioru uczącego, testowego i wa-
lidacyjnego oraz zastosowanych funkcji aktywacji neuronów 
w warstwie ukrytej i neuronów wyjściowych dla 10 najlep-
szych sieci typu MLP uzyskanych z zastosowaniem automa-
tycznego projektanta dla zbioru Opady krótkie intensywne przy 
zmiennych wejściowych Qp i warstwie opadu i zmiennej 
wyjściowej Qmax. 

Nr 
sieci 

Archi-
tektura 
sieci 
MLP 

Uczenie Test 
Wali-
dacja 

Funkcja 
aktywacji 
neuronów 

w warstwie 
ukrytej 

Funkcja 
aktywacji 
neuronu 
wyjścio-

wego 

1 2-2-1 0,9614 0,9655 0,9727 Wykł Lin 

2 2-2-1 0,9623 0,9894 0,9752 Log Tanh 

3 2-4-1 0,9699 0,9453 0,9725 Log Lin 

4 2-2-1 0,9642 0,9651 0,9728 Tanh Log 

5 2-2-1 0,9645 0,9784 0,9725 Log Tanh 

6 2-3-1 0,9612 0,9794 0,9744 Log Tanh 

7 2-4-1 0,9687 0,9566 0,9757 Tanh Log 

8 2-4-1 0,9628 0,9856 0,9758 Log Tanh 

9 2-2-1 0,9619 0,9864 0,9753 Log Tanh 

10 2-2-1 0,9607 0,9829 0,9746 Log Tanh 

Wartości współczynników korelacji dla zbio-
ru uczącego, testowego i walidacyjnego przyj-
mują zbliżone do siebie wartości. Można stąd 
wnioskować, że SSN nie wykazują przeuczenia 
i ustalony model na etapie uczenia odwzorowuje 
różne przypadki ze zbioru Opady krótkie 
intensywne. 

Dla potwierdzenia poprawności struktury 
MLP 2-2-1 przeprowadzono badania dla 
różnych losowo wybranych podzbiorów uczą-
cych, testowych i walidacyjnych, przy czym 
zastosowano różne algorytmy uczenia SSN. 
W tabeli 4 przedstawiono wyniki obliczeń AIC, 
AICc, SSE, R i R

2
 dla 10 najlepszych sieci MLP 

2-2-1, dla których zastosowano algorytm 
uczenia BFGS, logistyczną funkcję aktywacji 
neuronów w warstwie ukrytej i tangens 
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hiperboliczny dla neuronu wyjściowego, okreś-
lone dla całego zbioru Opady krótkie intensyw-
ne. Zróżnicowanie wyników wartości kryteriów 
informacyjnych Akaike i Hurvich-Tsai, suma 
kwadratów błędów, współczynnika korelacji 
i determinacji wynika z faktu, że ustalania wag 
synaptycznych, wartości progowych oraz war-
tości współczynników funkcji aktywacji posz-
czególnych sieci odbywało się na innych zbio-
rach danych. Pomimo tego uzyskane wyniki są 
zbliżone do siebie, przy czym przy zastosowaniu 
algorytmu uczenia SSN typu najszybszy spadek 
uzyskiwano najsłabsze wyniki testów informa-
cyjnych oraz miar oceny dokładności prognoz: 
SSE, R i R

2
. Algorytmy BSFG i gradientów 

sprężonych dawały porównywalne wyniki 
modeli SSN. 

Tabela 4. Ocena SSN typu MLP 2-1-1 z logistyczną funkcją 
aktywacji neuronów w warstwie ukrytej i tangensem hiper-
bolicznym jako funkcja aktywacji neuronu wyjściowego dla 
zbioru Opady krótkie intensywne przy zmiennych wejściowych 
Qp, warstwie opadu i zmiennej wyjściowej Qmax uzyskane 
z zastosowaniem modułu indywidualnego projektanta sieci przy 
przeprowadzeniu obliczeń z użyciem algorytmu uczenia BFGS. 

Nr 
sieci 

Architek-
tura sieci 

MLP 
AIC AICc SSE R R

2
 

1 2-2-1 284,25 13,63 1578452,3 0,9477 0,8982 

2 2-2-1 289,18 13,84 1937894,9 0,9472 0,8971 

3 2-2-1 283,25 13,59 1513576,1 0,9533 0,9087 

4 2-2-1 284,23 13,63 1576662,5 0,9527 0,9076 

5 2-2-1 281,74 13,53 1421477,7 0,9585 0,9187 

6 2-1-1 273,27 12,68 1394041,7 0,9537 0,9095 

7 2-1-1 278,30 12,89 1719100,3 0,9516 0,9056 

8 2-1-1 280,13 12,96 1855389,4 0,9449 0,8928 

9 2-1-1 271,06 12,58 1271167,1 0,9563 0,9145 

10 2-1-1 276,76 12,82 1612249,2 0,9517 0,9058 

Potwierdzają to wyniki przedstawione na rys. 
8, na którym przedstawiono uzyskane wyniki 
prognoz dla losowo wybranych 24 rekordów ze 
zbioru Opady krótkie intensywne. 

Przeprowadzone badania analityczne pokazu-
ją, że sztuczne sieci neuronowe o architekturze 
MLP 2-2-1 mogą być wykorzystywane w wa-
runkach oczyszczalni ścieków w Lądku-Zdroju 
do prognozowania Qmax w oparciu o zmienne 
wejściowe Qp i warstwę opadu dla opadów 
o krótkim czasie trwania i o dużej intensyw-
ności, następujących po co najmniej dobowym 
okresie bezopadowym. 
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Przypadek (pogoda mokra krótka) Model (algorytm BFGS)  

Rys. 8. Porównanie wartości prognozowanych z wartościami 
wyliczonymi dla najlepszej sieci MLP 2-1-1 z logistyczną 
funkcją aktywacji neuronów w warstwie ukrytej i tangensem 
hiperbolicznym jako funkcją aktywacji neuronu wyjściowego 
dla zbioru Opady krótkie intensywne przy zmiennych wejścio-
wych Qp, warstwie opadu i zmiennej wyjściowej Qmax ustalonej 
z zastosowaniem indywidualnego projektanta sieci z algoryt-
mem uczenia typu BFGS dla zbioru Opady krótkie intensywne. 

5.2 Poszukiwanie SSN dla prognozowania Qmax 
dla zbioru danych Opady długotrwałe 

Analogicznie do analiz przeprowadzonych dla 
zbioru Opady krótkie intensywne, przeprowa-
dzono badania nad możliwością prognozowania 
Qmax z wykorzystaniem sieci typu MLP z dwo-
ma zmiennymi wejściowymi Qp i warstwą opa-
du dla zbioru Opady długotrwałe.  

Tabela 5. Zestawienie architektury SSN, współczynników ko-
relacji uzyskanych dla zbioru uczącego, testowego i walida-
cyjnego oraz zastosowanych funkcji aktywacji neuronów 
w warstwie ukrytej i neuronów wyjściowych dla 10 najlepszych 
sieci typu MLP uzyskanych z zastosowaniem automatycznego 
projektanta dla zbioru Opady długotrwałe przy zmiennych 
wejściowych Qp i warstwie opadu i zmiennej wyjściowej Qmax. 

Nr 
sie
ci 

Archi-
tektura 
sieci 
MLP 

Ucze-
nie 

Test 
Wali-
dacja 

Funkcja 
aktywacji 
neuronów 

w warstwie 
ukrytej 

Funkcja 
aktywacji 
neuronu 
wyjścio-

wego 

1 2-4-1 0,9603 0,9775 0,9983 Log Wykł 

2 2-3-1 0,9583 0,9774 0,9983 Log Wykł 

3 2-2-1 0,9602 0,9823 0,9984 Wykł Wykł 

4 2-2-1 0,9645 0,9860 0,9990 Log Log 

5 2-3-1 0,9605 0,9817 0,9987 Tanh Wykł 

6 2-2-1 0,9583 0,9805 0,9985 Wykł Wykł 

7 2-3-1 0,9668 0,9725 0,9984 Log Tanh 

8 2-2-1 0,9569 0,9812 0,9984 Tanh Wykł 

9 2-2-1 0,9583 0,9805 0,9985 Wykł Wykł 

10 2-2-1 0,9591 0,9785 0,9985 Tanh Log 

W tabeli 5 przedstawiono architekturę 10 
najlepszych SSN. Najlepsze SSN miała archi-
tekturę MLP 2-2-1 z logistyczną funkcją akty-
wacji dla neuronów warstwy ukrytej oraz 
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neuronu wyjściowego. Podobnie do zbioru 
Opady krótkie intensywne uzyskano bardzo 
wysokie wartości współczynników korelacji. 

W tabeli 6 przedstawiono wyniki obliczeń 
AIC, AICc, SSE, R i R

2
 dla 10 najlepszych sieci 

MLP 2-2-1, dla których zastosowano logistycz-
ną funkcję aktywacji neuronów w warstwie 
ukrytej i dla neuronów wyjściowych. 

Tabela 6. Ocena SSN z logistyczną funkcją aktywacji neuro-
nów w warstwie ukrytej i neuronu wyjściowego dla zbioru 
Opady długotrwałe przy zmiennych wejściowych Qp, warstwie 
opadu i zmiennej wyjściowej Qmax uzyskane z zastosowaniem 
modułu indywidualnego projektanta sieci przy przeprowa-
dzeniu obliczeń z użyciem algorytmu uczenia typu BFGS. 

Nr 
sieci 

Architek-
tura sieci 

MLP 
AIC AICc SSE R R

2
 

1 2-3-1 480,38 16,32 31502912 0,9588 0,9193 

2 2-3-1 480,7 16,33 31814409 0,9399 0,8835 

3 2-3-1 481,26 16,35 32354252 0,9207 0,8478 

4 2-3-1 405,79 14,06 3285904 0,9522 0,9068 

5 2-3-1 481,95 16,37 33037469 0,8984 0,8072 

6 2-2-1 473,47 15,71 32557615 0,9268 0,8590 

7 2-2-1 473,32 15,71 32415976 0,9334 0,8712 

8 2-2-1 473,51 15,71 32596327 0,9596 0,9209 

9 2-2-1 473,6 15,72 32691177 0,9595 0,9207 

10 2-2-1 473,12 15,7 32219140 0,9543 0,9108 

11 2-1-1 466,12 15,28 33204867 0,9213 0,8488 

12 2-1-1 465,96 15,28 33045009 0,9547 0,9114 

13 2-1-1 464,7 15,24 31808576 0,9421 0,8876 

14 2-1-1 465,11 15,25 32208725 0,9468 0,8965 

15 2-1-1 389,01 12,95 3209289 0,9520 0,9064 
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Przypadek (pogoda mokra długa) Model (algorytm BFGS)  

Rys. 9. Porównanie wartości prognozowanych z wartościami 
wyliczonymi dla najlepszej sieci MLP 2-1-1 z logistyczną 
funkcją aktywacji neuronów w warstwie ukrytej i neuronu 
wyjściowego dla zbioru Opady długotrwałe przy zmiennych 
wejściowych Qp, warstwie opadu dla zmiennej wyjściowej 
Qmax ustalonej z zastosowaniem indywidualnego projektanta 
sieci z algorytmem uczenia typu BFGS. 

Podobnie jak dla danych Opady krótkie inten-
sywne, najlepsze wyniki testów informacyjnych 
oraz miar oceny dokładności prognoz uzyskano 

dla SSN, dla których wagi synaptyczne, wartości 
progowe oraz wartości współczynników funkcji 
aktywacji były ustalane z wykorzystaniem algo-
rytmu BFGS i gradientów sprzężonych. Dla 
algorytmu BFGS na rys. 9 przestawiono wyniki 
bardzo dobrych prognoz dla losowo wybranych 
24 rekordów ze zbioru Opady długotrwałe. 

Przeprowadzone analizy wykazały, że sztucz-
ne sieci neuronowe o prostej architekturze MLP 
2-1-1 mogą być wykorzystywane do prognozo-
wania przyrostu zagregowanej sumy dobowej 
dopływu ścieków do oczyszczalni w oparciu 
o wartość zagregowanej sumy dobowej dopływu 
ścieków do oczyszczalni w chwili rozpoczęcia 
opadu (Qp) oraz prognozowaną warstwę opadu 
zarówno dla intensywnych opadów deszczu 
o krótkim czasie (opady burzowe), jak również 
opadów długotrwałych, które mogą się utrzymy-
wać nawet przez kilka kolejnych dni. Opady 
długotrwałe są wynikiem przejścia frontów 
atmosferycznych i powstają z chmur warstwo-
wych deszczowych Nimbostratus lub chmur 
średnio warstwowych Altostratus. Wielkość 
opadów atmosferycznych jest zróżnicowana na 
obszarze Polski. Zwiększoną ilość opadów dłu-
gotrwałych stwierdza się w rejonach górskich. 
Czynnikiem wpływającym na wartość Qmax są 
również spadki terenu oraz typ i struktura sys-
temu kanalizacyjnego. Wyniki uzyskane w wa-
runkach systemu kanalizacyjnego Lądka-Zdroju 
są zachęcające dla przeprowadzenia podobnych 
eksperymentów na innych systemach kanaliza-
cyjnych w Polsce, lecz na podstawie przepro-
wadzonych badań nie można wyciągać daleko 
idących uogólnień. 

5.3 Poszukiwanie SSN do prognozowania czasu 
opóźnienia dla zbioru danych Opady krótkie 
intensywne i Opady długotrwałe z wejściami 
Qp i warstwą opadu 

Poszukiwano struktury SSN do prognozowania 
czasu opóźnienia dla zbiorów Opady krótkie 
intensywne oraz Opady długotrwałe przy zasto-
sowaniu jako zmiennych wejściowych wartości 
zagregowanej sumy dobowej dopływu ścieków 
do oczyszczalni w chwili rozpoczęcia opadu Qp 
oraz warstwy opadu. 

Wyniki obliczeń dla zbioru Opady krótkie 
intensywne przedstawiono w tabeli 7.  
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Tabela 7. Zestawienie architektury SSN, współczynników ko-
relacji uzyskanych dla zbiorów: uczącego, testowego i wali-
dacyjnego oraz zastosowanych funkcji aktywacji neuronów 
w warstwie ukrytej i neuronów wyjściowych dla 10 najlep-
szych sieci typu MLP, uzyskanych z zastosowaniem automa-
tycznego projektanta dla zbioru Opady krótkie intensywne przy 
zmiennych wejściowych Qp i warstwie opadu i zmiennej wyj-
ściowej czas opóźnienia. 

Nr 
sie-
ci 

Archi-
tektura 
sieci 
MLP 

Ucze-
nie 

Test 
Wali-
dacja 

Funkcja 
aktywacji 
neuronów 

w warstwie 
ukrytej 

Funkcja 
aktywacji 
neuronu 
wyjścio-

wego 

1 2-2-1 0,3551 0,2380 0,8876 Tanh Wykł 

2 2-2-1 0,0277 0,3112 0,8586 Wykł Lin 

3 2-2-1 0,4331 0,3643 0,8864 Tanh Lin 

4 2-2-1 0,4039 0,3013 0,8617 Tanh Lin 

5 2-4-1 0,0198 0,3095 0,8566 Wykł Lin 

6 2-2-1 0,3852 0,3427 0,8668 Wykł Log 

7 2-2-1 0,4248 0,4325 0,8800 Tanh Lin 

8 2-2-1 0,0224 0,3145 0,8571 Wykł Lin 

9 2-4-1 -0,0327 0,3740 0,8639 Wykł Tanh 

10 2-2-1 0,4326 0,4057 0,9278 Tanh Tanh 

Uzyskano bardzo słabą korelację pomiędzy 
wartościami prognozowanymi a ustalonymi 
eksperymentalnie wartościami czasu opóźnienia 
dla zbiorów uczącego i testowego, natomiast dla 
zbioru walidacyjnego uzyskiwano stosunkowo 
wysokie wartości współczynnika korelacji. 
Niskie wartości współczynnika korelacji uzyski-
wane były również dla zbiorów uczących 
i testowych przy zwiększaniu liczby neuronów 
w warstwie ukrytej. Przeprowadzone obliczenia 
wykazały, że w oparciu o Qp oraz warstwę 
opadu nie można prognozować czasu opóźnienia 
dla deszczy o krótkim czasie trwania. 

Dla deszczy o długim czasie trwania uzyski-
wano współczynniki korelacji na poziomie 
około 0,7, a współczynniki determinacji wyno-
siły około 0,5, co oznacza, że tylko 50% anali-
zowanych przypadków było wyjaśnianych przez 
SSN klasy MLP. Wyniki przedstawiono w tabeli 
8. Zwiększanie liczby neuronów w warstwie 
ukrytej nie wpłynęło na poprawę wyników 
prognozowania. 

Uzyskanie gorszych wyników przy progno-
zowaniu czasów opóźnienia z wykorzystaniem 
jako zmiennych wejściowych wartości zagrego-
wanej sumy dobowej dopływu ścieków do 
oczyszczalni w chwili rozpoczęcia opadu Qp 
oraz warstwy opadu świadczy, że czas opóź-
nienia spływu wód opadowych do kanalizacji 
w dużym stopniu zależy od przestrzennego roz-
kładu intensywności opadów w czasie trwania 

deszczu. Większe zróżnicowanie intensywności 
opadu w różnych punktach skanalizowanej 
zlewni występuje w czasie burz niż w czasie 
trwania długotrwałych deszczy. To jest główną 
przyczyną, dlaczego znacznie gorsze wyniki 
prognoz czasu opóźnienia z użyciem SSN uzys-
kano dla zbioru Opady krótkie intensywne 
w porównaniu dla zbioru Opady długotrwałe. 

Tabela 8. Zestawienie architektury SSN, współczynników ko-
relacji uzyskanych dla zbiorów: uczącego, testowego i walida-
cyjnego oraz zastosowanych funkcji aktywacji neuronów 
w warstwie ukrytej i neuronów wyjściowych dla 10 najlep-
szych sieci typu MLP, uzyskanych z zastosowaniem automa-
tycznego projektanta dla zbioru Opady długotrwałe przy 
zmiennych wejściowych Qp i warstwie opadu i zmiennej wyj-
ściowej czas opóźnienia. 

Nr 
sie-
ci 

Archi-
tektura 
sieci 
MLP 

Ucze-
nie 

Test 
Wali-
dacja 

Funkcja 
aktywacji 
neuronów 

w warstwie 
ukrytej 

Funkcja 
aktywacji 
neuronu 

wyjściowego 

1 2-3-1 0,7184 0,7137 0,7215 Tanh Wykł 

2 2-2-1 0,7424 0,6510 0,7247 Tanh Wykł 

3 2-2-1 0,7421 0,7057 0,7438 Tanh Wykł 

4 2-2-1 0,7035 0,6622 0,7277 Log Log 

5 2-2-1 0,6949 0,7200 0,7227 Tanh Wykł 

6 2-2-1 0,7082 0,6697 0,7212 Tanh Log 

7 2-3-1 0,7159 0,6768 0,7201 Tanh Log 

8 2-2-1 0,7150 0,7170 0,7459 Tanh Log 

9 2-2-1 0,7060 0,6829 0,7285 Tanh Log 

10 2-2-1 0,7047 0,6786 0,7217 Tanh Wykł 

5.4 Poszukiwanie SSN dla prognozowania czasu 
opóźnienia dla zbioru danych Opady krótkie 
intensywne z wejściami Qp, Qmax i warstwą 
opadu 

W tabeli 9 przedstawiono architekturę 10 najlep-
szych SSN ustalonych dla zmiennych wejścio-
wych Qp, Qmax i warstwy opadu oraz zmiennej 
wejściowej czas opóźnienia.  

Uzyskane wyniki charakteryzują się wyso-
kimi wartościami współczynników korelacji dla 
zbiorów: uczącego, testowego i walidacyjnego. 
Najlepsza SSN miała architekturę MLP 3-4-1 
z funkcją aktywacji dla neuronów warstwy 
ukrytej tangens hiperboliczny oraz wykładniczą 
funkcją aktywacji dla neuronu wyjściowego. 
Przedstawione w tabeli 16 architektury to naj-
lepsze 10 SSN z 2000, które były testowane 
w pierwszym etapie z zastosowaniem automa-
tycznego projektanta sieci. 
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Tabela 9. Zestawienie architektury SSN, współczynników ko-
relacji uzyskanych dla zbiorów: uczącego, testowego i wa-
lidacyjnego oraz zastosowanych funkcji aktywacji neuronów 
w warstwie ukrytej i neuronów wyjściowych dla 10 najlep-
szych sieci typu MLP, uzyskanych z zastosowaniem automa-
tycznego projektanta dla zbioru Opady krótkie intensywne przy 
zmiennych wejściowych Qp, Qmax i warstwie opadu dla zmien-
nej wyjściowej czas opóźnienia. 

Nr 
sie
ci 

Archi-
tektura 
sieci 
MLP 

Ucze-
nie 

Test 
Wali-
dacja 

Funkcja 
aktywacji 
neuronów 

w warstwie 
ukrytej 

Funkcja 
aktywacji 
neuronu 

wyj-
ściowego 

1 3-2-1 0,8354 0,8322 0,946825 Lin Wykł 

2 3-2-1 0,5763 0,7362 0,943731 Wykł Wykł 

3 3-2-1 0,8592 0,8692 0,941693 Tanh Wykł 

4 3-2-1 0,9093 0,8493 0,925445 Tanh Wykł 

5 3-4-1 0,8273 0,8047 0,953284 Wykł Wykł 

6 3-2-1 0,8424 0,8403 0,930758 Lin Wykł 

7 3-2-1 0,8369 0,8108 0,925627 Lin Wykł 

8 3-2-1 0,5540 0,5747 0,934993 Wykł Wykł 

9 3-2-1 0,8417 0,6856 0,921573 Tanh Wykł 

10 3-4-1 0,9309 0,8857 0,931748 Tanh Wykł 

W tabeli 10 przedstawiono przykładowe wy-
niki obliczeń SSN dla losowo przyjętych zbio-
rów: uczącego, testowego i walidacyjnego. 
Uzyskane wyniki świadczą o tym, że na jakość 
uczenia ma wpływ przyjęty do obliczeń zbiór 
danych. Efekt taki uzyskano dla wszystkich 
metod uczenia SSN. 

Tabela 10. Ocena SSN typu MLP z funkcją aktywacji ne-
uronów w warstwie ukrytej i tangensem hiperbolicznym oraz 
funkcją wykładniczą neuronu wyjściowego dla zbioru Opady 
krótkie intensywne przy zmiennych wejściowych Qp, Qmax, 
warstwą opadu dla zmiennej wyjściowej czas opóźnienia, 
uzyskane z zastosowaniem modułu indywidualnego projek-
tanta sieci przy przeprowadzeniu obliczeń z użyciem algoryt-
mu uczenia typu gradienty sprzężone. 

Nr 
sie-
ci 

Archi-
tektura 
sieci 
MLP 

AIC AICc SSE R R
2
 

1 3-4-1 161,62 2,19 28259,48 0,8805 0,7753 

2 3-4-1 166,65 2,50 38699,12 0,8926 0,7967 

3 3-4-1 161,29 2,17 27682,56 0,8962 0,8032 

4 3-4-1 154,58 1,75 18196,1 0,9285 0,8621 

5 3-4-1 165,43 2,42 35858,68 0,8935 0,7984 

6 3-3-1 152,19 -8,48 29285,89 0,8983 0,8070 

7 3-3-1 167,20 -7,54 74802,56 0,7045 0,4963 

8 3-3-1 175,45 -7,03 125332,1 -0,0014 2,15E- 

9 3-3-1 158,92 -8,06 44584,31 0,9010 0,8119 

10 3-3-1 171,95 -7,25 100671,4 0,5403 0,2919 

11 3-2-1 153,16 17,19 58128,55 0,7866 0,6188 

12 3-2-1 148,31 16,89 42914,36 0,8321 0,6924 

13 3-2-1 140,84 16,42 26911,35 0,8979 0,8063 

14 3-2-1 147,95 16,87 41977,03 0,8288 0,6869 

15 3-2-1 145,01 16,68 34928,5 0,8885 0,7894 

Losowy charakter zmienności przestrzennej 
i czasowej opadów krótkotrwałych intensyw-
nych powoduje, że nie można w oparciu o prze-
analizowane w pracy wielkości wejściowe prog-
nozować czasu opóźnienia czasowego dopływu 
ścieków do oczyszczalni wywołanego tymi 
opadami. 

5.5 Poszukiwanie SSN dla prognozowania czasu 
opóźnienia dla zbioru danych Opady 
długotrwałe z wejściami Qp, Qmax i warstwą 
opadu 

W tabeli 11 przedstawiono architekturę 10 naj-
lepszych SSN ustalonych dla zmiennych wej-
ściowych Qp, Qmax i warstwy opadu oraz zmien-
nej wejściowej czas opóźnienia dla zbioru Opa-
dy długotrwałe. Uzyskane wyniki charakte-
ryzują się porównywalnymi wartościami współ-
czynników korelacji dla zbiorów: uczącego, tes-
towego i walidacyjnego. Najlepsza SSN miała 
architekturę MLP 3-2-1 z wykładniczą funkcją 
aktywacji dla neuronów warstwy ukrytej oraz 
logistyczną funkcją aktywacji dla neuronu 
wyjściowego. 

Tabela 11. Zestawienie architektury SSN, współczynników ko-
relacji uzyskanych dla zbiorów: uczącego, testowego i wali-
dacyjnego oraz zastosowanych funkcji aktywacji neuronów 
w warstwie ukrytej i neuronów wyjściowych dla 10 najlep-
szych sieci typu MLP, uzyskanych z zastosowaniem automa-
tycznego projektanta dla zbioru Opady długotrwałe przy 
zmiennych wejściowych Qp, Qmax i warstwie opadu dla zmien-
nej wyjściowej czas opóźnienia. 

Nr 
sie-
ci 

Archi-
tektura 
sieci 
MLP 

Ucze-
nie 

Test 
Wali-
dacja 

Funkcja 
aktywacji 
neuronów 

w warstwie 
ukrytej 

Funkcja 
aktywacji 
neuronu 
wyjścio-

wego 

1 3-2-1 0,7962 0,8003 0,7353 Log Wykł 

2 3-2-1 0,7318 0,7734 0,7333 Tanh Wykł 

3 3-4-1 0,8329 0,7902 0,7350 Log Lin 

4 3-2-1 0,8083 0,8005 0,7329 Wykł Log 

5 3-4-1 0,7762 0,7409 0,7371 Tanh Log 

6 3-2-1 0,7807 0,8038 0,7319 Tanh Log 

7 3-4-1 0,7944 0,8018 0,7325 Wykł Wykł 

8 3-2-1 0,7867 0,7947 0,7311 Wykł Wykł 

9 3-4-1 0,7767 0,7697 0,7339 Wykł Log 

10 3-4-1 0,8028 0,8011 0,7343 Wykł Wykł 

W odróżnieniu od SSN wyliczanych dla zbio-
ru Opady krótkie intensywne uzyskiwano powta-
rzalność wartości kryteriów informacyjnych 
i statystycznych miar oceny prognoz, niezależ-
nie od użytej metody poszukiwania parametrów 
sieci dla losowo przyjętych zbiorów: uczącego, 
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testowego i walidacyjnego. Najlepsze wyniki 
otrzymano dla algorytmów BFGS oraz gradien-
tów sprzężonych (tabela 12). 

Tabela 12. Ocena SSN typu MLP z funkcją wykładniczą akty-
wacji neuronów w warstwie ukrytej oraz funkcją logistyczną 
neuronu wyjściowego dla zbioru Opady długotrwałe przy 
zmiennych wejściowych Qp, Qmax, warstwie opadu dla 
zmiennej wyjściowej czas opóźnienia, uzyskanych z zastoso-
waniem modułu indywidualnego projektanta sieci przy prze-
prowadzeniu obliczeń z użyciem algorytmu uczenia typu 
gradienty sprzężone. 

Nr 
sieci 

Architektura 
sieci MLP 

AIC AICc SSE R R2 

1 3-4-1 432,73 17,24 1578012 0,8556 0,7320 

2 3-4-1 426,60 17,05 934219,8 0,9149 0,8371 

3 3-4-1 430,01 17,15 1609348 0,8679 0,7534 

4 3-4-1 421,98 16,91 1654104 0,8451 0,7143 

5 3-4-1 421,49 16,89 1532337 0,8627 0,7443 

6 3-3-1 417,46 14,94 1516832 0,8624 0,7438 

7 3-3-1 422,99 15,11 1625600 0,8563 0,7332 

8 3-3-1 419,06 14,99 1711095 0,8457 0,7152 

9 3-3-1 412,26 14,78 1634568 0,8512 0,7245 

10 3-3-1 414,30 14,85 1556226 0,8604 0,7403 

11 3-2-1 418,37 14,21 1641408 0,8502 0,7229 

12 3-2-1 415,56 14,12 1734131 0,8396 0,7050 

13 3-2-1 407,51 13,88 1714563 0,8712 0,7591 

14 3-2-1 415,82 14,13 1620286 0,8524 0,7267 

15 3-2-1 416,79 14,16 1784943 0,8548 0,7306 

Ustalone modele SSN charakteryzowały się 
współczynnikami determinacji około 0,7. Mo-
dele te objaśniały około 70% analizowanych 
przypadków. 

Wyniki obliczeń świadczą o tym, że możliwe 
jest wykorzystywanie SSN do prognozowania 
czasu opóźnienia w warunkach systemu kanali-
zacyjnego w Lądku-Zdroju w oparciu o wartości 
wejściowe: Qp, Qmax i warstwę opadu. 

6 WNIOSKI 

Przeprowadzone badania na systemie kanaliza-
cyjnym w Lądku-Zdroju wykazały, że do pre-
dykcji wzrostu ilości ścieków dopływających do 
oczyszczalni wywołanego intensywnymi opada-
mi deszczu o krótkim czasie trwania oraz 
opadami długotrwałymi trwającymi nawet kilka 
dni można zastosować sztuczne sieci neuronowe 
typu MLP z jedną warstwą ukrytą, w których 
zmienną wejściową jest zagregowana dobowa 
suma dopływu ścieków do oczyszczalni w chwi-
li rozpoczęcia opadu deszczu oraz przewi-
dywana warstwa dobowa opadu. Jednocześnie 

celowe jest przeprowadzenie analogicznych ba-
dań na innych systemach kanalizacyjnych dla 
potwierdzenia uniwersalności tego wniosku. 

Czas opóźnienia, zdefiniowany w pracy jako 
czas, po którym obserwowany jest maksymalny 
zagregowany dobowy dopływ ścieków do 
oczyszczalni, liczony od chwili rozpoczęcia 
opadu, dla systemu kanalizacyjnego w Lądku-
Zdroju, można prognozować z wykorzystaniem 
sztucznej sieci neuronowej typu MLP z jedną 
warstwą ukrytą jedynie dla opadów długo-
trwałych. Akceptowalne prognozy uzyskano, 
gdy zmiennymi wejściowymi były: zagrego-
wany dobowy dopływ ścieków do oczyszczalni 
w chwili rozpoczęcia opadu deszczu, warstwa 
opadu oraz prognozowany maksymalny dopływ 
ścieków do oczyszczalni. 

Należy podkreślić, że zapoczątkowane w pra-
cy badania nad stworzeniem systemu eksperc-
kiego wspomagającego podejmowanie decyzji 
technologicznych na oczyszczalniach ścieków 
powinny być kontynuowane. Przedstawione 
w pracy wyniki badań dotyczyły ilości ścieków 
dopływających do oczyszczalni i predykcji 
zmian dopływu w oparciu o warstwę opadu 
deszczu, co stanowi podstawową, ale cenną 
informację dla racjonalnej eksploatacji i stero-
wania oczyszczalnią ścieków. 
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