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Előszó
A hidrogén-tüzelőanyagcellák (HTC) üzemeltetésének két kulcskérdése, hogy miként
tudjuk hosszútávon megőrizni a katalizátor aktivitását és, hogy milyen hatásfokkal
tudjuk üzemeltetni a rendszert. Mivel a katalizátor életideje és hatásfoka csak nagyon
szűk üzemeltetési paramétersávban őrizhető meg, kénytelenek vagyunk ebben a
paramétersávban maradni. Ez ellentmondásban van a folyton változó pillanatnyi
energiaigénnyel. Az ellentmondást egy puffer közbeiktatásával oldjuk föl.
Pufferként egy akkumulátort használunk. A pillanatnyi energiaigényt az akkumulátor
fedezi. A töltöttség alacsony szintjénél bekapcsol a HTC és optimális üzemelési
paraméterek mellett tölti az akkumulátort. Számolni kell az energiatárolás
veszteségeivel is, így a csúcsterhelés közelében energiaigényt közvetlenül a HTC-ból
célszerű fedezni.
Ebben a pályázati etapban ennek a sokrétű optimalizációs feladatnak az alapelemeit
fejlesztettük ki, nyílt forráskódú (Linux) környezetben.

A mérésadatgyűjtő- és intelligens vezérlő szoftverrendszer kapcsolati hálója

1. A rendszer logikai kapcsolatai.
A project egyik nehézsége abból adódik, hogy úgy kell rendszert fejleszteni, hogy nem
áll rendelkezésre az az eszköz, amelyet a vezérlő egységnek meg kell hajtania.
Konkrétan: adatgyűjtő és vezérlő szoftvert kell fejleszteni, miközben az adatforrásként
és vezérlési céleszközként szolgáló hidrogén-tüzelőanyagcellás stack maga is fejlesztés
alatt van, annak működéséről sem üzemelési tapasztalat, de még egyeztetett csatolási
felület sincs. Mivel előzetes információk szerint a stack fejlesztése szinte teljes
egészében ki fogja tölteni a pályázati időt, csak az a megoldás jöhet szóba, hogy
valamilyen módon szimuláljuk annak működését egy adaptív (=tanuló) szoftver
rendszerben.
A kifejlesztett szoftver modul rendszerű, az egyes modulok önmagukban is képesek
valamilyen értelmes funkciót ellátni. Logikai kapcsolatukat a nyitóábrán követhetjük
nyomon. A lényegi információ az, hogy leválasztjuk az adatforrást és a bejövő mérési
adatok, valamint a kimenő vezérlési utasítások közé egy mesterséges intelligencia (MI)
modult teszünk. Az MI betanulja/megjósolja a referenciajel jövőbeni állapotát, ebből
pedig vezérlési utasítást állítunk elő. Mivel az MI modul érzéketlen a bejövő adatok
forrására, egy reális rendszerhez való illesztés mindössze a fizikai jelek bekötésére és a
konkrét adatforrás karakterisztikájának betanulására korlátozódik. Ebből az az előny
származik, hogy szinte a teljes szoftverfejlesztési munka elvégezhető a stack
fejlesztésével párhuzamosan.
A szoftverrendszer központi eleme egy interaktív konzol, amely egy megosztott
memórián keresztül biztosítja a kommunikációt az egyes modulok között. A
mérésadatgyűjtést egy MEA20 univerzális mérőrendszer végzi: az összegyűjtött adatokat
hozzáférhetővé teszi az MI modul számára, illetve a prediktált adat alapján vezérlési
utasítást állít elő, amelyet a célhardverre továbbít.
Az adatáramlás irányát az ábrán nyilak jelzik. Az egyes modulokat eltérő színnel
jeleztük, a besatírozott modulokat jelen projectben korlátozott kiépítésben használjuk.
Figyeljük meg a primer adatforrás szeparáltságát (blackbox státus)!

A szoftverrendszer központi eleme az interaktív konzol

2. A szoftvermodulok ismertetése
2.1. Az interaktív konzol
Az interaktív konzol feladata kettős. Az egyik a felhasználó felé kommunikációs felületet
nyújtani, a másik az egész rendszer belső, felhasználó számára láthatatlan
kommunikációját irányítani.
A konzol legnagyobb felületét az úgynevezett üzenőfal tölti ki. Ide érkeznek meg az
egyes működő modulok értesítései, és minden más üzemeléssel összefüggő üzenet,
amely a felhasználó számára érdekes lehet. A különféle súlyú üzenetek eltérő színnel
jelennek meg az üzenőfalon és fölfelé kigördülnek a képernyőről.
Az interaktivitás 3 szinten valósul meg:
- előugró (popup) menü a modulok indítására/leállítására (Start/Stop)
- parancsbeolvasó ablak (az ábrán: config zaitest)
- zöld/sárga/piros feliratú gombok azonnali végrehajtásra (killall/train/exit)
Az elindított modulok többsége miután felmérte a futási környezetet, ikonállapotba
kerül, a háttérben végzi a dolgát. A konzol egyik érdekes szolgáltatása, hogy a számos
rendszerparancs közül bármelyik hozzárendelhető bármelyik gombhoz.
Van még két elem a képernyőn: az egyik a fejléc, amely az aktuális konfigurációról, az
utoljára kiadott parancsról tájékoztat, illetve a jobb felső sarokban a futó óra aktuális
értékét olvashatjuk le. A másik (jobb alsó rész) egy villogó LED oszlop: ez mutatja meg,
hogy éppen mely modulok működnek (életjel funkció).

2.2. Driver
A driver modul két szempontból is fontos szerepet tölt be a rendszerben. Egyrészt
minden adat átfolyik rajta, másrészt ez az az eleme a rendszernek, amely
hardverspecifikus. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden külső adatforráshoz (pl: A/D
konverterek, PLC-k, intelligens mérőeszközök) külön-külön író/olvasó eljárást kell írni,
hogy azokkal kommunikálni lehessen. Vagyis: ahány alkalmazás, annyiféle driver. A
koncepció hátránya, hogy nem használhatunk gyári szoftvereket, ugyanakkor óriási
előnye, hogy egységes berendezésként látunk különböző gyártók által fejlesztett
mérőpontokat egy összetett és heterogén hardverkörnyezetben.
Jelen projectben egy nyílt forráskódú PLC-t (M-duino 21+) használunk adatforrásként,
kommunikációs protokollként Modbus/TCP-t használva. A mérési adatok a PLC felől
érkeznek, a driver modul úgynevezett zai formátumban eltárolja az adatrekordokat, és a
MI irányából osztott memórián keresztül várja a predikciós adatokat, amelyeket
vezérlési utasítássá alakítva továbbít PLC felé.
Mivel a driver valójában nem tudja, hogy a mérési adatok valósak vagy szimuláltak-e, és,
ha valósak, azoknak mi a forrása, ezért az egész rendszer adaptív módon kezeli a teljes
periférikus hardverkörnyezetet: pont ez volt az egyik fejlesztési cél.

A tanuló algoritmus rendszerbe illesztéséhez és teszteléséhez egy 8 csatornás
szimulációt használtunk. Az első 7 csatornán rövidebb-hosszabb periódusidejű jelek
jönnek kisebb-nagyobb zajjal terhelve, a 8. csatornát output-csatornaként használjuk.
Ennek az output-csatornának a jövőbeni állapotát szeretnénk majd megjósolni, hogy a
megfelelő vezérlési utasítást ki tudjuk adni. A 8 csatorna listája:
----------------------------------------------------------Csatorna
Jelalak
Hullámhossz
Zaj
----------------------------------------------------------#1 (NoiseOnly)
50 %-os jel
2x
#2 (SQ1_noiseBig) négyszög
rövid
2x
#3 (SQ2_noise)
négyszög
hosszú
1x
#4 (SAW2_noise)
fűrész
hosszú
1x
#5 (SQ1_clean)
négyszög
rövid
0x
#6 (SAW1_clean)
fűrész
közepes
0x
#7 (SIN1_clean)
sinus
közepes
0x
#8 (SIN2_noise)
sinus
közepes
1x
---------------------------------------------------------Megjegyzés: a #8-as csatorna az output-csatorna

A 7+1 csatorna megjelenítése a scope-n.
A zöld csatornák az input csatornák, a sárga csatorna az output csatorna.
Prediktált jel még nincs (üres piros csatorna).

2.3. MI training
Jövőbeli adatok jóslására nagyon régóta használják a mesterséges neuronhálókat (MNH).
Ebben a projectben nem célunk részletesen tárgyalni az MNH-k viselkedésének elméletét
és tulajdonságait. Célunk viszont egy olyan adaptáció, amely szabadon felhasználható
kódon alapul, hordozható, továbbfejleszthető és skálázható. Egy ilyen alaprendszert
találtunk: a GENANN-t (https://codeplea.com/genann).
A GENANN az MNH funkciók közül csak a legszükségesebbeket tartalmazza, szabványos
(ANSI) 'C' nyelven íródott, függőségei nincsenek és rendkívül kompakt: mindössze egy
header fájlból és egy funkciógyűjtemény fájlból áll.
A projectben a GENANN-t nem könyvtárként használtuk föl, hanem néhány praktikus
módosítás után forrásnyelvi szinten include-oltuk a megfelelő programokba, így az
általunk írt kódokkal együtt fordítottuk le futtatható programmá.
A MI training modul működése néhány nagyon egyszerű lépésből áll:
- 800 ms-onként megnézi van-e tennivalója;
- ha van, elvégez egy adatelőkészítő rutint;
- és külső programként indítja az MNH-t.
//
void Secundum (void)
{
ZMIFC_shm>status[ZMprogramID]|=ZAITRAIN_WDOG;
if(ZMIFC_shm>status[ZMprogramID] & ZAITRAIN_NEED)
{
PackTrainData();
ZMIFC_shm>status[ZMprogramID] &= (~ZAITRAIN_NEED);
SaveTrainData();
ZM20_conlog("* Train_data saved.");
if(!(ZMIFC_shm>status[ZMprogramID] & EXTERNAL_PROC_BUSY)) // train_in_progress?
{
system("./ZAI_gann > /dev/tty12 &");
}else{HixSound(Swarning);ZM20_conlog("> External ZANN is busy");}
}
XtAppAddTimeOut(MAcon,800,(XtTimerCallbackProc)Secundum,NULL);
}
//

kódrészlet: a tennivalók periodikus ellenőrzése

Magát a tanulási folyamatot egy külső program (ZAI_gann) hajtja végre, amely csak a
tanulás idejére van jelen. A betanult háló paramétereit lerakja egy fájlba, a predikciót
végző program pedig ebből a fájlból frissíti saját paramétereit.
Az MNH geometriája fixált (3 rejtett réteg, rétegenként 17 neuron).
A betanítás folyamatát néhány nagyon hasznos dologgal egészítettük ki:
(1) az adatokat 0.05 és 0.95 közé normáljuk;
(2) a háló jóságát egy komplex mutatóval jellemezzük [sqrt(logloss*mse)];
(3) a túltanulást (overtrain) megakadályozzuk.
A futás eredménye a konzol üzenőfalán megjelenik.

//---------------------------------------------------------------------------------------------void ZAI_train(void)
{unsigned int
double
double

repeat;
logloss,mse,ll_fb,mse_fb;
nn_now,nn_best;

double

chck_ll, chck_mse,chck_nn;

unsigned int

check;

char

train_result[128];

OneShotTrain();
ll_fb=logloss=ComputeLogLoss('+');mse_fb=mse=ComputeMSE('+');
nn_now=nn_best=sqrt(logloss*mse);
chck_ll=ComputeLogLoss('-');chck_mse=ComputeMSE('-');chck_nn=sqrt(chck_ll*chck_mse);
ZAI_saveNN(ZM20_dataZNN);
printf("First train >>> Logloss: %+12.6f MSE: %+12.6f Combined: %12.6f\n\n",logloss,mse,nn_now);
check=1;repeat=0;while(repeat<4800)
{
OneShotTrain();
if((repeat%check)==(check-1))
{logloss=ComputeLogLoss('+');mse
=ComputeMSE('+');nn_now=sqrt(logloss*mse);
chck_ll=ComputeLogLoss('-');chck_mse=ComputeMSE('-');chck_nn=sqrt(chck_ll*chck_mse);
printf("Counter: %6d Logloss: %12.6f MSE: %12.6f Combined: %12.6f ",
repeat,logloss,mse,nn_now);
if(nn_now<nn_best){nn_best=nn_now;ll_fb=logloss;mse_fb=mse;ZAI_saveNN(ZM20_dataZNN);printf(" *\n");}
else{printf(" \n");}
check*=2;if(check>32)check=32;
}
repeat++;
}
memset(train_result,0,128);
sprintf(train_result,"-> Logloss: %-12.6f MSE: %-12.6f Combined: %-12.6f OverTrain: %-12.6f",
ll_fb,mse_fb,nn_best,(nn_now/chck_nn)
);
ZM20_conlog(train_result);
}
//----------------------------------------------------------------------------------------------

kódrészlet: tanulási folyamat kiegészítő funkciókkal.

Az alábbi táblázatban egy konkrét adaptációs folyamatot követhetünk nyomon. A
táblázat az adott mintaszámú adathalmaz legjobb MNH-jának jellemző paramétereit
tartalmazza.
----------------------------------------------------------Mintaszám
LogLoss
MSE
Combined
OverTrain
(db)
----------------------------------------------------------280
0.482446 0.002171 0.032366
0.834279
555
0.493835 0.001618 0.028268
0.792947
825
0.510159 0.001216 0.024910
0.762889
1092
0.519117 0.001143 0.024128
0.822057
1613
0.514365 0.000940 0.021993
0.833428
2110
0.508157 0.000809 0.020280
0.822781
2599
0.512526 0.000733 0.019385
0.846215
3063
0.511912 0.000669 0.018512
0.833834
4117
0.509539 0.000569 0.017024
0.845565
5121
0.509170 0.000516 0.016213
0.871081
9838
0.516274 0.000382 0.014041
0.883327
---------------------------------------------------------Megjegyzés: üzemelés közben egyre több adat áll rendelkezésünkre.

Ahogy egyre több adat áll rendelkezésünkre, úgy tudunk egyre pontosabb modellt
fölállítani. A LogLoss értékek nem nagyon javulnak, ennek oka, hogy az adatok zaja
egyenletes. Ugyanakkor az MSE értékek folyamatoson csökkennek, amit értelemszerűen
követ a kombinált értékek csökkenése is. Az OverTrain érték az 1.00-hez konvergál, ez
azt jelenti, hogy a tanító- és az ellenőrző készlet hibája közelít egymáshoz. (Más
szavakkal: az ellenőrző készlet egyre jobban reprezentálja teljes adathalmazt.)

Az adaptáció során létrejövő adatbázist csomagokban bővítjük. Például, ha keletkezett
280 új adat, akkor azt hozzáadjuk az MNH adatkészletéhez és egy új betanulást
kezdeményezünk. Ahogy azt az előbbi táblázatban láttuk, az adatbázis növekedésével
várhatóan egyre pontosabb képet tudunk alkotni magáról a teljes rendszerről.
Igen ám, de a folyton növekvő adatbázis 2 csapdát is rejt:
(1)

Ha már az üzemelés elég hosszú ideje tart, az adatbázis nagyon nagyra
nő, ami indokolatlanul lassítja a betanulási folyamatot. Egy idő
után gyorsabban fognak keletkezni az adatok, mint ahogy az MNH fel
tudja azokat használni.

(2)

Üzemelés közben a rendszer karakterisztikája változik. Ennek forrása
például a katalizátor és az akkumulátor öregedése, de változhatnak a
felhasználói szokások is. Ezek miatt az időben később keletkezett
adatokat nagyobb súllyal kellene figyelembe venni, mint a korábbiakat.

A megoldás az úgynevezett felejtés. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mielőtt az új
adatcsomagot hozzáadnánk az adatbázishoz, az adatbázis korábbi tartalmából
meghatározott arányban véletlenszerűen adatsorokat dobunk ki. Egy idő után a kidobott
adatok száma egyensúlyba kerül az új adatcsomag méretével, ezért az adatbázis tovább
nem hízik és az új adatok nagyobb valószínűséggel fognak előfordulni benne, mint a
régebbiek.

2.4. MI predikció
A predict modul feladata, hogy a bejövő paraméterek pillanatnyi értéke alapján
kiszámítsa a referenciajel (output) jövőbeni értékét. Ezt az értéket az osztott memórián
keresztül hozzáférhetővé teszi a driver számára, amely az adatból vezérlési utasítást
állít elő.
A predict modul háttérben dolgozik: 5 ms-onként megnézi van-e új adatsor, ha van
elvégzi a számítást a saját belső MNH moduljának segítségével. Nagyon fontos, hogy a
tanító készlethez ugyanazt az MNH geometriát, adatnormálási eljárást és átviteli
függvényeket használjuk, mint amit a predikció során használunk.
Nagyon fontos továbbá, hogy jó predikció csak jó minőségű és megfelelő mennyiségű
forrásadat bázisán betanult MNH-ból nyerhető. A következő ábrasorozatban azt fogjuk
bemutatni, hogy mennyire fontos a megfelelő mintavétel a teljes kombinációs térből.
Külön kiemelnénk, hogy az MNH nemcsak az output jövőbeni értékét jósolja meg, hanem
arról leszedi a zajt is, vagyis szűrőként is funkcionál! Hangsúlyozzuk azt is, hogy minden
betanulás ciklus ugyanazokkal az MNH paraméterekkel fut le, vagyis a javulás nem a
paraméterek változtatásának, hanem a mintavétel kiteljesedésének köszönhető.
A képsorozatban sárgával a referencia jel, pirossal a prediktált jel látható.

Predikció#1
MNH illesztés 280-820 minta alapján, 3 különböző próbálkozás.
A jelalak (pirossal) próbál sinusoid jelleget felvenni.

Predikció#2
MNH illesztés 1082-1849 minta alapján, 4 próbálkozás.
Sinusoid jelalak, kialakulóban a periódushossz, már látszik
a fáziseltolódás.
Predikció#3
MNH illesztés 2101-2769 minta lapján, 4 próbálkozás
A jelalak, a periódushossz és fázis megfelelő, a jel
helyenként még zajos.
Predikció#4
MNH illesztés 2996-3668 minta alapján, 4 próbálkozás.
A jelről lekerült a zaj: nemcsak a predikció megfelelő,
hanem az MNH zajszűrőként is működik.
Predikció#5
MNH illesztés cca. 9500 adat alapján.
A prediktált jel zajmentes, fázisa megfelelő mértékben
megelőzi a referenciajelet (sárgával).
2.5. Scope
A scope funkció a mérési adatok és a prediktált jel kijelzésére szolgál. A 2019-es
összefoglalóban leírt CsB_2018 berendezéshez fejlesztett programot használtuk
kiindulásként. Az előző verziót konfigurációs fájllal láttuk el, néhány feliratot
megváltoztattunk és integráltuk a MEA20 rendszerbe. A megjelenítendő adatokat osztott
memórián keresztül kapja 2 forrásból: a driver irányából a mért adatokat és a predict
modul irányából a prediktált adatot.
A referencia adatot (egy zajjal terhelt közepes hullámhosszú sinusjelet) sárgával, a
prediktált adatot pirossal, az egyéb (input jellegű) adatokat zölddel jelezzük ki. A
kijelzés módja az oszcilloszkópokhoz hasonló: egy keskeny, balról jobbra futó sáv
(világosabb színnel) törli a korábbi adatokat, miközben a sáv odébb lépése nyomán
keletkezett üres helyre az új adatok kerülnek. A pillanatnyi értékek digitálisan is
megjelennek az egyes csatornákhoz rendelt színben (lásd korábbi ábrákon).

3. Összefoglalás
Ebben a fejlesztési etapban azt a célt tűztük ki, hogy megteremtsük a párhuzamos (más
konzorciumi tagok haladásától független) fejlesztés lehetőségét. A megoldást a MNH-k
rendszerbe integrálásában találtuk meg. A kiinduló koncepció helyesnek bizonyult,
sikerült egy mérő- és egy tanuló rendszer kombinálásával egy adaptív, a változásokat
lekövető eszközt létrehozni. Ezzel megközelítéssel szinte a teljes szoftver hátteret ki
lehetett fejleszteni.
A továbbiakban szükség lesz egy úgynevezett attrappe rendszer létrehozására. Ennek a
jelentősége, hogy reális, bár nem üzemi méretű berendezéssel folytathatjuk a munkát.
Az attrappe rendszer segítségével, annak kis mérete miatt, íróasztalon lehet majd
vizsgálni az energiaforrás-akkumlátor-felhasználó hármast, tesztelhetők lesznek az
optimalizációs és vezérlési algoritmusok, finomra hangolhatók lesznek az MNH
paraméterek.

