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NEURAL NETWORK MODEL FOR PREDICTION OF NOX AT COAL-POWDER POWERPLANT MELNIK 1 

Ivo BUKOVSKY, Michal KOLOVRATNIK 

Abstract: 
The paper presents nonconventional dynamic neural network that was designed for real time  

 

Keywords: dynamic neural networks; prediction of process variables; signal processing 

1 Introduction  
 Neural networks (NN) are popular and widely studied tool for real data-driven nonlinear modeling for complicated systems where 

mathematical-physical analysis is unavailable for  

2 Data Preprocessing and Network Training 
The NOx dynamics of the pulverized boiler is highly nonstationary due to varying technical conditions of the boiler, varying quality 

of coal powder. 
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Figure 1: The training data preprocessing before each reconfiguration and retraining of neural network 

where U(k) is a matrix of recent history of all measured input variables as follows 
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The considered model inputs in U(k) are the primary, secondary, and tertiary air valves.  

2.1 Neural Network for NOx prediction 

A short summarization of the paper should be given here as well as possible view for further work and some other remarks.  

3 Conclusions 
A short summarization of the paper should be given here as well as possible view for further work and some other remarks.  
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