
 

 
 

 

KONCSOS TAMÁS 

 

Gépi tanulási módszerek alkalmazása az eleveniszapos 

rendszerek üzemeltetési optimalizációjában 

 
 

Doktori (PhD) értekezés 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

Építőmérnöki kar 

Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 

 

Budapest 

2021 

 

 

  



1 

 

 

 

 

Nyilatkozat 
 

Alulírott Koncsos Tamás kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és abban 

csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, mely szó szerint vagy azonos 

tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen a forrás megadásával 

megjelöltem. 

 

 

 

 

Aláírás 

………………………………………….. 

 

Dátum 

  



2 

 

Tartalom 
Szimbólumjegyzék .................................................................................................................................. 4 

Rövidítésjegyzék ..................................................................................................................................... 5 

1 Bevezetés ......................................................................................................................................... 8 

2 Felhasznált szakirodalom és matematikai eszközök ..................................................................... 11 

2.1 Szennyvíztisztító telepek költségvonzata beavatkozási lehetőségek ..................................... 11 

2.1.1 Folyamatirányítási módszerek ....................................................................................... 13 

2.2 Eleveniszapos modellek ........................................................................................................ 15 

2.2.1 Az eleveniszapos modellek fejlődése ............................................................................ 15 

2.2.2 ASM3 bioP modell ........................................................................................................ 17 

2.2.3 A reaktorokban lejátszódó folyamatok biokinetikai modelleinek leírására................... 17 

2.3 Ülepítő modellek ................................................................................................................... 18 

2.3.1 Ülepedést meghatározó folyamatok .............................................................................. 19 

2.3.2 Az 1D ülepedés.............................................................................................................. 20 

2.4 Az ASM modellek kalibrációja ............................................................................................. 20 

2.4.1 A paraméterek kalibrálásának módszere ....................................................................... 22 

2.5 Mesterséges intelligencia alkalmazások felhasznált eszközei ............................................... 23 

2.5.1 Neurális hálók ................................................................................................................ 23 

2.5.2 A Markov döntési folyamatok ....................................................................................... 26 

3 Célok ............................................................................................................................................. 29 

4 Módszertan .................................................................................................................................... 32 

4.1 ASM modell integrálása a döntéstámogató rendszerbe ......................................................... 32 

4.1.1 A döntéstámogatói rendszer rövid bemutatása .............................................................. 32 

4.1.2 A kalibrációs eszköz ...................................................................................................... 33 

4.1.3 A választott szennyvíztisztító implemetációja az ASM modellel ................................. 33 

4.2 Az ASM modell alkalmazása egy hazai nagy lakosegyenértékű telep esetére, kalibráció .... 35 

4.2.1 A hosszabb adatsorok generálásának módszere ............................................................ 35 

4.2.2 A biológiai vonalra ráfolyó szennyvízadatok hiánypótlása, levegőztetés ..................... 36 

4.2.3 A választott modell kalibrálási eredménye .................................................................... 36 

4.3 ASM modellek komplexitásának csökkentése ...................................................................... 40 



3 

 

5 Eredmények ................................................................................................................................... 41 

5.1 Kvadratikus modellek ............................................................................................................ 41 

5.1.1 Kiindulási feltételek....................................................................................................... 41 

5.1.2 A kvadratikus modell „A” változata .............................................................................. 43 

5.1.3 Az „A” típusú kvadratikus modell illeszkedés-vizsgálata ............................................. 48 

5.1.4 A kvadratikus modell „B” változata .............................................................................. 53 

5.1.5 A „B” típusú kvadratikus modell illeszkedés-vizsgálata ............................................... 56 

5.1.6 A kvadratikus modellek összehasonlítása, eredmények ................................................ 61 

5.1.7 A bi, di becslése során keletkező rekurzív hiba nagysága .............................................. 62 

5.1.8 A kvadratikus modellek korreláció érzékenysége bi, di becslési hibájára vonatkozólag 65 

5.1.9 A kvadratikus modell kiválasztása a gyakorlati megvalósítás érdekében ..................... 67 

5.2 A kvadratikus közelítő modell együtthatóinak becslése neurális hálóval ............................. 68 

5.2.1 A becslési módszer ismertetése ..................................................................................... 68 

5.2.2 Validálás egylépéses esetre ........................................................................................... 69 

5.2.3 A hibakorrekciós modell bemutatása ............................................................................ 71 

5.2.4 A hibakorrigált kvadratikus modell iteratív alkalmazása, validálás .............................. 73 

5.2.5 A modell alkalmazás korlátjai ....................................................................................... 77 

5.3 Markov döntési folyamatok bevezetése ................................................................................ 77 

5.3.1 Markov döntési folyamatok (MDP) a szennyvíztisztítás üzemeltetés optimalizációjánál

 78 

5.3.2 Eredmények ................................................................................................................... 82 

6 Összefoglalás ................................................................................................................................. 88 

7 A disszertáció tézisei ..................................................................................................................... 90 

7.1 Koncsos Tamás publikációi, amelyek a tézisekhez kapcsolódnak ........................................ 91 

8 Irodalom ........................................................................................................................................ 92 

 

  



4 

 

Szimbólumjegyzék 

 

 

BOI5 Ötnapos biológiai oxigénigény 

DO Oldott oxigénszint 

KOI Kémiai oxigénigény 

SALK  Lugosság  

SI Oldott inert szervesanyag 

SNH4  Oldott ammónium-N 

SNO3  Oldott nitrát-N 

SPO4 Oldott ortofoszfát 

SS Könnyen bontható oldott szervesanyag 

TKN Total Kjeldahl Nitrogén 

TN  Összes nitrogén 

TP Összes foszfot 

XAUT Autotróf biomassza 

XPAO Foszfor akkumuláló mikroorganoizmusok 

XPHB Tributil-foszfát (sejtanyag) 

XPP Polifoszfát sejtanyag 

XS Partikulált szervesanyag 

XH Heterotróf biomassza 

XI Partikulált inert szervesanyag 

XTSS Partikulált lebegőanyag 
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Rövidítésjegyzék 

 

 

ADM Anaerobic Digestion Model. Anaerob iszaprothasztási modell, amely 

az ASM mintájára létrehozott modell, az iszapvonali folyamatok 

leírására. 

 

AMSTAR Levegőztetés-szabályozási stratégiák egy módszere. A módszer nitrát 

és ammónium görbe alapján határozza meg a levegőbefuvatás 

intenzitását. 

 

ASM  Activated Sludge Model , Eleveniszapos modellek családja melyet az 

IWA kutatócsoportja hozott létre 1986-ban. Az első modell ASM1 

néven futott mely képes a bioreaktor szervesanyag és növényi 

tápanyageltávolítását leírni. 

 

Biowin ENVIROSIM terméke. Szennyvíztisztító telep modellezésre alkalmas 

szoftvecsomag, szimulátor. Barker-Dold alapú továbbfejlesztett 

bioreaktor modellt tartalmaz. 

 

BSM BSM (Benchmark Simulation Model, melynek segítségével (Nopens et 

al., 2010) egy általános eleveniszapos szennyvíztisztító telep modell 

szimulációja válik elérhetővé. 

 

CFD Computational Fluid Dynamics, vagyis a numerikus áramlástani 

módszer. A  Navier-Stokes egyenleteken alapuló megoldási séma, 

amelyek az egyfázisú folyadékáramlásokat írják le, legyen az gáz vagy 

folyadék halmazállapotú. 

 

DWA ATV Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 

Német Szennyvíz Szövetség. A DWA ATV 131 tervezési segédlet 

eleveniszapos szennyvíztisztító telepek tervezéséhez. 

 

EGK Az Európai Gazdasági Közösség (rövidítve EGK, angol (és magyar) 

nyelvterületen Közös Piac-ként is ismert) egy nemzetközi szervezet 

volt. (EU elődjének tekinthető gazdasági tömörülés volt) 

 

GMP IWA Good Modeling Practice (GMP) külön szabványosított 

modellezési javaslattal állt elő (Rieger et al., 2012) a kalibrációra 

vonatkozóan. 

 

GPS-X HYDROMANTIS terméke. A GPS-XTM volt az első kereskedelemben 

kiadott dinamikus szennyvíztisztító szimulátor. Ez a piacon elérhető 

legfejlettebb eszköz a szennyvíztisztító telepek matematikai 

modellezéséhez, vezérléséhez, optimalizálásához és kezeléséhez.  

  

IAWPRC International Association on Water Pollution Research and Control 

(IAWPRC) , az  IWA elődje (lásd IWA) 

 

IWA International Water Association. Az IWA (Nemzetközi Víz Szövetség) 

két nagy múltú szövetség, a Nemzetközi Vízellátási Szövetség (IWSA) 

és a Nemzetközi Vízminőségügyi Szövetség (IAWQ) nyomán jött 

létre. Az IWSA 1947-ben, az IAWQ pedig, akkor még Nemzetközi 

Vízszennyezés Kutatási Szövetség néven 1965-ben alakult. A két 

szervezet 1999-ben egybeolvadt és megalakította az IWA-t. 
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IWASP/WASP Sajátfejlesztésű szennyvíztisztó telep szimulátor és döntéstámogató 

rendszer, mely részletesebb bemutatása a függelékben található. 

KvVM Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (jogszabály vagy rendelet 

alkotó) 

 

MDP Markov Decision Process . Markov döntési folyamatok módszere, amely 

sztochasztikus folyamatirányítás tudományához kapcsolódik, ágensek 

vezérlésénél alkalmazott. A gépi tanulási módszereken belül a 

„megerősítéses tanulás”-hoz sorolható eljárás.  

 

MSE Mean Squared Error a legkisebb négyzetek módszere, mely bemutatásra 

kerül 

 

MIMO A több bemenetű, több kimenetű rendszer: MIMO (Multiple Input 

Multiple Output) szabályozástechnikában alkalmazott üzemirányítási 

elv. 

 

MLP Multilayer Perceptron. Előrecsatolt neurális háló 

 

PID kontroller A PID szabályozó egy lineáris rendszerek szabályozásánál gyakran 

alkalmazott, párhuzamos kompenzáción alapuló szabályozótípus. A PID 

rövidítés a szabályozó elvére utal, a szabályozó által kiadott 

végrehajtójel 

 

• a hibajellel (P: proportional), 

• a hibajel integráljával (I: integral), valamint 

• a hibajel változási sebességével, deriváltjával (D: derivative) 

•  

PLC A programozható logikai vezérlő (PLC: programmable logic controller) 

az ipari szabályozástechnikában, a villamos, vagy villamosan 

működtetett folyamatok irányításában használt berendezés, nem 

számítógép. Értelem szerinti fordítás szerint programozható logikai 

egység/komponens  

 

SIMBA A SIMBA szimulációs rendszer sokoldalú szoftver a szennyvíztechnika 

modellezéséhez és dinamikus szimulációjához. Integrálja az aktív iszap 

modelleket, a levegőztető rendszereket, az iszap emésztését, a 

csatornahálózatokat, a befogadó vizeket és bármilyen automatizálási 

megoldást. 

 

SISO Az egy bemenetű, egy kimenetű rendszer: SISO (Single Input Single 

Output) szabályozástechnikában alkalmazott üzemirányítási elv. 

 

SLP Single Layer Perceptron. Kezdetleges egyrétegű neurális háló 

 

SNDN A legtöbb nitrifikációra/denitrifikációra tervezett eleveniszapos 

rendszer egy iszapkörös, ahol a kevert iszap autotróf 

mikroorganizmusai végzik a nitrifikációt, míg a szerves anyag oxidáló 

heterotrofok a denitrifikációt. Ha ez egyetlen levegőztetett medencében 

történik, csak az iszappelyhek belsejében végbemenő, úgynevezett 

szimultán denitrifikáció alakulhat ki, külön technológiai megvalósítás 

része is lehet. 

 

STOAT Szennyvíztisztító szimulátor. 

 

UCTPHO ASM modell család egyik ága. Az UCTOLD, az IAWPRC és az 

UCTPHO az eleveniszapos rendszer szimulációs szoftverei, amelyeket 
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a Fokváros Egyetem Vízkutató Csoportja írt és állított össze a az 1980-

as évek végén és az 1990-es évek elején. 

 

WEF WaterEnvironmentFederation, A Vízügyi Környezetvédelmi Szövetség 

egy nonprofit szövetség, amely technikai oktatást és képzést biztosít a 

vízminőséggel foglalkozó szakembereknek és mérnököknek.  

WEST Szennyvíztisztító telep szimulátor. 
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1 Bevezetés 

A víziközmű szektor hazánkban jelentős átszervezésen esett át az utóbbi évtizedekben: számos 

kommunális szennyvíztisztító telep került tervezésre, kivitelezésre és jelenleg a rekonstrukciós 

feladatok elvégzése vált időszerűvé, mely érinti a 90-es években megépített, de korszerűtlen 

technológiákat is (gépészeti, iszapvonali és gázvonali fejlesztések, kapacitások bővítése) 

(Patziger et al., 2014). Általánosan megfogalmazható, hogy a mai szabályozási környezetben a 

vízi közmű üzemeltetők a költséghatékonyság növelésében érdekeltek, melynek 

megvalósításához az üzemeltetési költségek csökkentésére lenne szükség a szolgáltatási 

színvonal javítása mellett.  

 

A hazai kommunális szennyvíztisztító telepek zöme ún. eleveniszapos rendszerbe sorolható, 

nagyobb terhelésnél folyamatos átfolyású rendszereket alkalmaznak. A biológiai eltávolítás 

esetében a szervesanyag és növényi tápanyagformák kémiai, vegyszeres eltávolítása 

költségesebb (Beychok, Milton R., 1967, 1971). Ugyanakkor a biológiai eleveniszapos 

rendszerek üzemeltetése is jelentős fenntartási költségeket jelent, ahol külső energia bevitelére 

van szükség: az egyik legköltségesebb a villamosenergiaigény, mely az üzemeltetési 

összköltségek 20-33%-át meghaladja (Hreiz et al., 2015). Az oxigén gázfázisból 

folyadékfázisba történő bevitele a leginkább energiaigényes folyamat a szennyvíztisztító 

telepeken (Åmand et al., 2013). Az oxigén elektron-akceptorként szolgál a szervesanyag 

ammónium-nitrogén oxidációjánál. A levegőbefuvatás üzemirányítástechnológiája tehát 

megfelelő szabályozást igényel. A szakirodalmi adatok alapján a villamosenergia igény kb. 50-

90%-át teszi ki a bioreaktorok levegőztetése (Drevnowski et al., 2019), (WEF 2009) , (Rosso 

et al.2008). Nagyságrendileg a lakossági villamosenergia felhasználás 1-2%-a biológiai 

szennyvíztisztító telepek üzemeltetésére fordítódik.  Az eleveniszapos szennyvíztisztító 

rendszerek mellékterméke az iszap, melynek elhelyezési költségei mellett bevétel is 

biztosítható a rothasztással nyert biogáz energetikai hasznosításával. (A keletkező biogáz 

mennyisége közvetlen összefüggésben áll a vízvonal üzemeltetésével, az iszap stabilizációját a 

választott iszapkor és technológia határozza meg. (Neczaj és Groosse, 2019)). Költségvonzata 

van a szivattyúk és egyéb gépészeti berendezések energiafelvételének és kiegészítő eljárásként 

használt vegyszeres kezelésnek. Határt szab a költségcsökkentésben a jogszabályban előírt 

környezeti határértékek betartása (jogtár, 2018) és az elfolyó szennyvíz alapján számított, 

víztestbe juttatott szennyezőanyag terhelése, az iszap elhelyezésének módja, mely a 

környezetterhelési díj alapját képezi.  
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A fentiek tükrében számos tudományos-megalapozottságú feladat fogalmazható meg. 

Disszertációmban a szennyvíztisztítás modellezésével foglalkozom, illetve egy sztochasztikus 

folyamatirányítási modellt hozok létre: Az üzemeltetés költségvonzatait teszem elemezhetővé 

olyan döntéstámogató rendszerrel, melyben a működési hatékonyságot a reaktorokban lezajló 

biokinetikai folyamatokkal vizsgálom, és optimalizálom. Az eleveniszapos szennyvíztisztító 

telepek működésének költségcsökkentése megvalósítható az intelligensebb üzemirányítással, 

irányítási-sémák megváltoztatásával (levegőztetés, iszaprecirkulációk, vegyszeradagolás) (Sid 

et al., 2017). A költségcsökkentési lehetőségek elemzésénél azonban sosem lehet 

megfeledkezni arról, hogy a szennyvíztisztítás elsődleges feladata a befogadó víztest védelme 

érdekében a szennyezőanyagok hatékony eltávolítása, akár a törvényi előírásokon is túl 

megfelelve. Ezen feltételek mellé kell párosítani a gazdaságos üzemeltetést. Disszertációmban 

a feladathoz általam fejlesztett döntéstámogató rendszer eszközei és új módszertana kerül 

bemutatásra, mely több szakterületet ölel át: a biológiai szennyvíztisztítás biokinetikai 

folyamatmodellezésénél az eleveniszapos modellekre (ASM) támaszkodom.  A modellek 

alkalmazásánál azonban felmerül az ismeretlen tényezők hatásaival kapcsolatos ismerethiány, 

a számított eredmények bizonyos mértékben eltérhet a valóságban lezajló folyamatoktól. A 

modell valóságtól való eltérését kalibrációval lehet korrigálni. A szennyvíz folyamatmodellezés 

egyik alapvető problémája a rendszerint nagyszámú modell-paraméter becslése, továbbá a 

modellek számítási teljesítményigénye, így on-line alkalmazhatóságuk az üzemirányításban. 

Ehhez kapcsolódik a célkitűzésem, miszerint a számítási teljesítményt jelentősen csökkentsem 

a neurális hálók alkalmazásával, alternatív modellezési eszközök integrálásával, meghagyva a 

biokinetikai folyamatmodellezés lehetőségét.  

 

A költségek csökkentése a szennyvíztisztító telep bioreaktoraiban lejátszódó folyamatok 

megértése és modellezése révén történhet. Kiindulási pont volt, hogy biológiai 

szennyvíztisztítás számos alapfolyamata jelentősen feltárt (adott feltételek és határok között) és 

a szennyvíztisztítás modellezése sem újkeletű: a folyamatleíró egyenleteket a nyolcvanas 

években publikálták egységes modell formájában, a korábbi évtizedekben végzett félüzemi 

kísérletek tapasztalatai alapján (Metcalf és Eddy, 2016). Ezek a modellek később tovább 

fejlődtek az ún. eleveniszapos modellek néven, melyek túllépve a permanens állapotokat 

feltételező tervezési segédleteken, lehetővé teszik a teljes rendszer dinamikus szimulációját, 

minthogy a modellek a reakciókinetika egységes leírását célozzák meg, tehát dinamikus 

peremfeltételek között alkalmazott transzport egyenletbe illeszthetők. Az ASM modellek 
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jelenleg akkreditált szennyvíztisztító telepi szimulátorok alapjait képezik (Biowin, Simba, 

Stoat, WEST, GPS-X (Makinia és Zaborowska, 2020)), gyakorlati alkalmazásuk a tervezéshez 

és az intenzifikálás felülvizsgálatához köthető. Hazánkban és a kontinensen, a szimulációkkal 

történő szennyvíztisztító telepek üzemeltetése és tervezése kevésbé elterjedt módszer, mint az 

Egyesült Államokban. (Hazai alkalmazására példa Balatonújlak-Kéthely szennyvíztisztító 

telep, amelynél kapacitásjavítás és hatásfok növekedés érdekében műtárgy kivitelezést 

végeztek, a tervezésnél például GPS-X Mantis modellt alkalmaztak (DRV, 2014). Fontos 

kiemelni, hogy a modellparaméterek kalibrálása követelményként merül fel. Ennek ellenére a 

felsorolt szimulátorok többségével kapcsolatban az alábbi hiányosság, kritikai megjegyzés 

fogalmazható meg: 

• Eszköztáruk korlátozódik a biológiai folyamat-szimulációra, a kalibrációt manuálisan a 

felhasználónak kell elvégeznie. 

• Automatikus tervezésre nem használhatók. 

• Üzemirányítási folyamat optimalizációra általában nem alkalmasak. 

Az ASM modelleket alkalmazó szimulátorok tehát jellemzően nem döntéstámogató rendszerek. 

(Kivételként említhető ezek közül például a GPS-X, mely lehetővé teszi az auto-kalibrációt.) 

Előremutató fejlesztésként az ASM modelleket a döntéstámogatásban lehetne 

eredménycentrikusan alkalmazni. A döntéstámogatás jelentése ebben az esetben az, hogy a 

biokinetikai folyamatok ismeretében a szennyvíztisztító telep üzemirányításába avatkozunk be, 

az intenzifikálás vagy költségoptimum elérésének érdekében. Ezzel az eszközzel a technológus 

kész megoldásokat is kaphatna, illetve a kiegészíthetné szakmai tapasztalatait.  

 

Disszertációm problémaköréhez kapcsolódik a modellek approximációja olyan matematikai 

módszerekkel, mely lehetővé teszi a kalibráció és az optimalizáció eszközeit. Ezekhez az ASM 

modellek differenciálegyenletrendszerének megoldási sémájával kapcsolatosan kell 

változtatásokat eszközölnöm: a szennyvíztisztító telep reakciókinetikai szimulációja a 

numerikus megoldási módszerekkel számításigényes. A kalibrációnál és az optimalizációnál a 

feladat a valóság és a modell eltérésének minimalizálása, mely az egyes paraméterek 

finomhangolásával érhető el. Ez tehát egy keresési feladat, ahol akár egyetlen paraméter-

kombináció elemzéséhez egy teljes szennyvíztisztító telep idősorát kell előállítani a 

szimulációval, hosszabb időszakra. Több száz vagy ezer ismétlés szükséges az optimum 

megtalálásához, a kalibráció ezért számításigényes iteratív eljárásnak tekinthető. Az optimum 

keresési módszer hatékonysága nagyságrenddel javítható egy hatékony keresőalgoritmus 
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bevezetésével. A szcenáriók kiértékelése gyakran így is több millió virtuális óra szimulációval 

valósul meg, ezért is lenne szükség egyéb matematikai módszerek implementálására.  

A cél a numerikus számítás tekintetében további nagyságrendbeli sebesség-növekedés elérése, 

amely az üzemirányítási feladatoknál a modell online alkalmazását teszi lehetővé, gyors 

reagálást feltételezve. Az üzemirányítás fejlesztése számos tudományos alapú átgondolást és 

jelentős módszertani fejlesztést kíván, mivel a jelenlegi gyakorlattól gyökeresen eltérő 

megközelítést szeretnénk követni. Az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

• Lehetséges-e a biokinetikai modell-információk felhasználása az üzemirányítás 

fejlesztésében? A gyakorlatban alkalmazott módszer, hogy a reaktorok 

hatékonyságát szakirodalmi vagy statisztikai adatok alapján számolják. Például 

DWA ATV tervezési segédlet alkalmazásával becsülni lehet a reaktorok terhelését, 

ezzel azonban a biokinetikai modellt figyelmen kívül hagyják, a szennyvízterhelés 

dinamikus hatását nem határozzák meg. Hogyan lehet túllépni ezen a gyakorlaton? 

• Miként lehetséges az energiahatékony üzemirányítást folyamatszemlélet alapon 

fejleszteni? Az energiahatékonyság fontos paramétere a reaktorok levegőztetése és 

az alkalmazott recirkulációs szivattyúk teljesítménye: a biomassza oxigén 

felvételéből már számolható, jól becsülhető a levegőbefúvatás szükséges 

mennyisége. Tehát optimalizálható egy folyamatos levegőztetés esete, azonban 

szakaszos levegőztetésű reaktoroknál ennél komplexebb üzemirányítási 

folyamatokra lehet szükség. 

• A biokinetikai alapokon nyugvó üzemirányítás online szervezése megvalósítható-e 

olyan technológiai beavatkozások valós idejű optimalizálásával, amivel a gyakorlat 

számára is hasznosítható sémához jutunk? 

• A szennyvízkibocsátásra vonatkozó környezeti határértékek milyen megkötést 

jelentenek az optimális energia-hatékonyságra nézve? 

• Milyen módszertani fejlesztésekre és eszközökre van szükség az előbbi célok 

megvalósításához? 

 

2 Felhasznált szakirodalom és matematikai eszközök 

2.1 Szennyvíztisztító telepek költségvonzata beavatkozási lehetőségek 

Magyarországon a szennyvíztisztítás a 60-as években indult fejlődésnek, a nagyvárosi 

szennyvíztisztítók (> 100 000 LE) első csoportját az 1970-es, 1980-as években került építették 
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ki. A telepek némelyikén anaerob iszapstabilizáció és a biogáz hasznosítás lehetősége is kiépült 

az akkori technológiai igényeknek és követelményeknek megfelelően. A kilencvenes és a 

kétezres években folytatódott a szennyvíztisztító telepek kiépítése és fejlesztése, a legnagyobb 

kihívást ebben az időszakban a tápanyag eltávolítás követelménye (271/1991 EGK, 28/2004 

(XII. 25.) KvVM rendeletek), valamint az energiaárak növekedése miatt a telepi biogáz 

hasznosítással termelt elektromos energia iránti megnövekedett igény jelentette. A 

tápanyageltávolítást megvalósító szennyvíztisztító telepek egy átlagos településen a 

legnagyobb energiafogyasztókká váltak. Statisztikák szerint a szennyvíztisztító telepek a 

települések összes energiafogyasztásának mintegy 1-2%-át képviselik. Érdemes megvizsgálni 

az energiafelhasználást az egyes tisztítási fokozatokra lebontva (melyek közül a 

legköltségesebb elem az eleveniszapos rendszer biomasszájának folyamatos fenntartása, ami 

levegőztetéssel érhető el). A szennyvíztisztítási folyamatokra lebontva Metcalf-Eddy (2014) 

részletezi a villamosenergia felhasználást. A levegőztetés általában a teljes villamosenergia 

fogyasztás felét meghaladó tétel az üzemeltetési költségek tekintetében (Hreiz et al., 2015), 

(Drevnowski et al., 2019). A levegőztetéshez szükséges villamosenergia mennyisége azonban 

számos (fizikai és biokémiai) faktor függvénye: függ a diffúzorok hatékonyságától, azok 

hidraulikai szempontok szerinti elhelyezésétől, a membránon távozó buborékméretektől. 

Továbbá függ a befolyó szennyvíz összetételétől, az alkalmazott technológiáktól és ennek 

következtében létrejött, a tápanyagokat felvevő biomassza mennyiségétől és egyéb 

feltételektől. Szennyvíztisztító telep nagyságtól függően a technológiák fajlagos tisztítási 

kapacitása jelentősen eltér, nagyobb szennyvíztisztító telepek üzemeltetése a lakosegyenértékre 

vetítve költséghatékonyabb. A felhasznált éves energia mennyiség jellemzően 25-75 kWh/LE 

tartományban mozog a hazai adatokat vizsgálva (Patziger et al., 2014). A következőkben azokat 

a módszereket emelem ki, amelyekkel rekonstrukciós munkálatok nélkül vagy minimális 

beavatkozással számítani lehet egy szennyvíztisztító telep üzemeltetésének optimálissá tételét. 

A két vizsgált szempont közül első a technológiai szempont, a második az itt taglalt gazdasági 

és költség-vonatkozásokat veszi számításba. A szennyvíztisztító telepek üzemeltetésénél az 

irányítás-szabályozáshoz kínálkoznak alternatív megoldások is, amelyre számos szakirodalmi 

példa ismert: 

• A levegőztetett reaktor folyamatmodellezésével a levegőztetés hatékonysága 

optimalizálható a gazdasági vonzatok tekintetében (von Sperling és Lumbers, 1991). 

• A nitrifikáló és denitrifikáló térrészek arányai megváltoztathatók (Coen et al., 1996; 

Leeuw et al., 1996), illetve a belső recirkuláció szabályozásával (Moussa et al., 2004) a 

nitrifikáció és denitrifikáció mértéke szabályozható. 
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• A nitrifikáló baktériumok biomasszája átvezethető egyik reaktorból a másikba 

(Finnson, 1993), csökkentve az elfolyó ammónium koncentrációját, illetve belső 

recirkulációk módosításával a kevert iszap összetétele javítható mikrobiális összetétel 

szempontjából (Solley és Barr, 1999; Ferrer et al., 2004). 

• A levegőztetési ciklusok hossza változtatható (Dupont and Sinkjaer, 1994; Potter et al., 

1996; Irizar et al., 2003; Fikar et al., 2005). 

• Fermentációs szervesanyag adagolás alkalmazható előülepítőkből (Funamizu et al., 

1997).  

• Ammónium gazdag szubsztrát adagolható az R-D-N zónák regenárálásához (Novak és 

Havrlikova, 2004). 

• Iszapkor módosítható az iszapelvétel szabályozásával, figyelembe véve a hőmérsékletet 

és az elfolyó ammónium koncentrációt. Lehetőség van az iszap-recirkulációs ráták 

szabályozására, úgymint az iszapelvétel és vegyszeres adagolás mennyiségének 

változtatása – ezek intelligens szabályozásával üzemeltetési sémákat definiálhatunk 

(Bratby et al., 2001).  

 

2.1.1 Folyamatirányítási módszerek 

Az értekezés fő témája a szennyvíztisztító telep döntéstámogatói rendszerben alkalmazott 

módszerei, amely érinti a folyamatirányítás témakörét. Az irányítástechnika az automatika 

műszaki tudományán belül az önműködő irányítás törvényszerűségeivel és elméletével 

foglalkozik, önálló tudományág, elsősorban villamosmérnöki alkalmazásai ismertek.  

Az irányítási művelet érzékelésből, irányítandó folyamatról, a zavaró körülményről és 

döntésről szól. A kapott információ két, eltérő módon vezérléssel, illetve szabályozással 

valósítható meg (vezérlés esetén a zavarást mérik és avatkozunk be, szabályozás esetén a 

szabályozott jellemzőt mérjük). A folyamatirányítás elméletét a 60-as években kezdték 

alkalmazni a vegyiparban, elektronikában és jelenleg szennyvíztisztító telepek üzemeltetésénél 

is fontos szerepet játszik.  Az egy bemenet-egy kimenet (single input single output, SISO) 

szabályozások mellet megjelentek a több bemenet   több kimenet (multiple   input   multiple   

output,   MIMO)    szabályozások (Mizsey, 2012). Az irányítás megoldásának, azaz a 

szabályozási struktúra megtervezésének első lépése a szabadsági fokok számának 

meghatározása. Az irányítástechnikában a szabadsági fokok azt jelentik, hogy mennyi 

szabályozott jellemzőt tudunk irányítani vagy szabályozni. 
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2.1.1. ábra.Folyamatirányítási műveletek. 

 

Az alapjel jelentése: szabályozott jellemző megkívánt, értéke, például levegőztetésnél az oldott 

oxigén elérni kívánt koncentrációja a reaktorban.  Az összehasonlítás esetében a két jel 

különbsége adja a hibajelet, mely belép a szabályozóba. A folyamatirányítás elméletét 

felhasználva a reaktorfolyamatok felírhatok például Laplace transzformációval. Laplace-

tartomány azt jelenti, hogy a folyamatirányítási feladatok vizsgálata során a vizsgált 

függvényeket az időtartományból a Laplace-tartományba transzformáljuk (Laplace, 1814), így 

egyszerűbben tudjuk megoldani a kérdéses feladatot. Ilyenkor például a reaktor folyamatokat 

leíró differenciálegyenlet t idő függőségét átalakítjuk úgy, hogy a komplex frekvencia 

tartomány s függvényétől függjen (Skormin, 2016). Az irányítástechnikában X bemenő jelre Y 

választ ad, a kapcsolat a G átviteli függvény adja meg. A soros kapcsolás eredő átviteli 

függvényét a felépítő tagok átviteli függvényeinek szorzataként számítjuk ki, illetve a 

párhuzamos kapcsolás eredő átviteli függvényét a felépítő tagok átviteli függvényeinek 

összegeként számítjuk ki. A módszer lineáris rendszerek esetében alkalmazható és a klasszikus 

szabályozás témaköréhez tartozik. A klasszikus szabályozásra jó példa a PID szabályozás. A 

PID kontroller (Proporcionális Integráló Deriváló) a napjainkban a legelterjedtebb irányítási 

algoritmus ipari szabályozókörökben.  Képes reagálni az aktuális szabályozási hibára, a 

múltbeli hibára, illetve a jövőbeli hibára. A múltbeli hibát a hiba integráljával, a jövőbeli hibát 

a hiba deriváltjával jellemzi. Ennek megfelelően a hibát három csatornán keresztül módosítja: 

proporcionális, integráló és deriváló csatornán. 

A lineáris vezérléselméleten túl beszélünk a nemlineáris vezérléselméletről - kiterjed a 

rendszerek szélesebb osztályára, amelyek nem felelnek meg a szuperpozíció elvének, nem 

írhatók fel lineáris differenciálegyenlet-rendszerekkel. Az egyes matematikai eszközök 

melyeket a nemlineáris rendszerek kezelésére fejlesztettek ki, sokkal kevésbé adnak általános 

megoldást, legtöbbször szűk rendszerkategóriákra alkalmazhatók.  Ezek elemzésénél lehet 

felhasználni például a Poincaré követőfüggvényeket, a Ljapunov stabilitásvizsgálatot. A 

nemlineáris rendszereket gyakran számítógépes numerikus módszerekkel elemzik, például 

működésüket valamilyen szimulációs nyelv segítségével elemezve. Ha csak egy stabil pont 

környezetében lévő megoldások fontosok, akkor a nemlineáris rendszereket gyakran 

helyettesíthetjük lineáris közelítő megoldással visszatérve a lineáris technikák lehetőségeihez. 

Σ

Alapjel
(Set-point R) 

Beavatkozás 
hibája (E) 

Szabályozó
Rendelkező jel 
(U) 

Beavatkozó szerv/ 
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vezérlő szelep)
Folyamat
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A folyamatirányítás módszere történhet sztochasztikus eljárással is.  Ilyen például a Markov 

döntési folyamat (MDP), amelynél egy rendszer jövőbeli feltételezett állapota csak a jelen 

állapottól függ, még akkor is, ha a korábbi történések ismertek. A sztochasztikus optimális 

szabályozás a szabályozáselmélet egy olyan területe, amely a bizonytalanság meglétével 

foglalkozik akár megfigyelésekben, akár a rendszer evolúcióját vezérlő zajban. A 

sztochasztikus vezérlés a játékelméletben is alkalmazott eszköz, célja a beavatkozás módjának 

és mértékének megtervezése, minimális beavatkozási költségek mellett (Barreiro-Gomez, 

Tembine 2019). 

 

A folyamatirányítás automatizációja, szabályozás megkívánja az érzékelő szervek meglétét 

(monitoring eszközök), amelyek a döntéshozatal alapját képezik. Ma már szennyvíz frakciók 

jelentős részét automatikusan meghatározhatjuk. 

 

A folyamatirányítás részletesebb bemutatására érdemes hangsúlyt fektetni, tisztázni szükséges 

az alkalmazható monitoring eszközöket, illetve a szabályozástechnikai módszereket. Az 

üzemeltetésbe történő beavatkozások pontjai a levegőztetés, iszapelvétel és vegyszeres 

adagolás, mely a függelék [1.4]-es fejezetében kerül bemutatásra. Fontos kihangsúlyozni, hogy 

a levegőztetés jelentős hányadát adja az energiaköltségeknek, a reaktorok levegőztetés 

vezérlése számos kutatás középpontjában áll. Az eleveniszapos eljárásban a levegőztetés a 

legnagyobb energiafogyasztó, mely az ammónium koncentráció megfelelő szinten tartásával 

(Fikar et al., 2005) akár 60% -kal csökkenthető.  A folyamatirányítás dinamikáját és 

beavatkozások eszközét levegőztetés esetére Åmand (Åmand et al., 2013) írja le, bemutatása a 

függelék [1.4.2] fejezetében történik meg.   

 

2.2 Eleveniszapos modellek  

2.2.1 Az eleveniszapos modellek fejlődése 

Az eleveniszapos modellek (Activated Sludge Models = ASM) az IAWPRC (International 

Association on Water Pollution Research and Control) nemzetközi kutatócsoport által 

kidolgozott modellek, ismertebb változatai az ASM1 (Henze et al., 1987), ASM2d (Henze, 

1999), ASM3BioP (Rieger, 2001), Barker-Dold modellek. Az ASM1 a szervesanyag és 

nitrogén eltávolítás folyamatát, illetve a szerves szén oxidációját írja le, az utóbbiak a biológiai 

többletfoszfor modellel egészültek ki. Jelenleg számos szennyvíztisztító telepi szimulátor 
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alapját képezik a felsorolt modellek, mint a Biowin, Simba, WEST, GPS-X (Makinia, 2010). A 

szimulátorok a telep intenzifikálása mellett alkalmasak lehetnek tervezési feladatok 

elvégzésénél is, és előnyük, hogy a terhelések dinamikus vizsgálatára adnak lehetőséget. A 

felsorolt modellcsalád eredményeit felhasználva az energiaszükséglet is közvetlenül 

meghatározható (Metcalf and Eddy, 2015). 

Az ASM1 kizárólag a szervesanyag és nitrogén-formák eltávolítását definiálja (Dold és Marais, 

1985). Az ASM1 nem teszi lehetővé a foszfor eltávolítás modellezését, illetve a lúgosság csak 

egy indikátor komponens, azaz a biokinetikai reakciórátát nem befolyásolja. A lúgosság 

indikátora arra alkalmazható, hogy megállapítsuk, hogy az ASM modell alkalmazhatósági 

határokon belül mozog-e, szélsőségesen alacsony érték mellett a modell jelentősen eltérhet a 

valóságos folyamatoktól. Nagy előrelépést jelentett, hogy a 90-es években a foszfor-

akkumuláló mikroorganizmusokkal (PAO) kapcsolatos ismeretek jelentősen bővültek: a 

foszforeltávolítás modell szintű leírása először a Wentzel-féle UCTPHO modellben látott 

napvilágot. A leíró egyenletek részét képezik az ASM2 modellnek is. Az összes foszfor 

eltávolítását leíró modellben a legnagyobb eltérés és komplexitás is itt tapasztalható. A Barker 

Dold féle New General modellben például 19 leíró folyamatot definiáltak, a New UCTPHO-

ban 18-at, míg az ASM2d-ben 8-at.  

A leíró folyamatok száma önmagában nem jelenti az egyik vagy másik modell 

felsőbbrendűségét, itt a folyamatleíró egyenletek komplexitásán van a hangsúly. Fontos 

kiemelni, hogy az ASM modellek sorszáma kronológiailag követik egymást, de ez nem 

leszármaztatás alapú: az ASM3 tulajdonképpen az ASM1 javított és kibővített modellje, mely 

csak a szervesanyag és nitrogén eltávolítás folyamatát írja le, de megjelenik benne még a 

lebegőanyag komponens; a lúgosság már nem csak indikátor, hanem reakciósebességet 

befolyásoló tényező. Az ASM3-at az EAWAG (The Swiss Federal Institute of Aquatic Science 

and Technology) egészítette ki foszfor modellel. Az ASM3-hoz lényegében hozzácsatolták az 

ASM2d foszforleíró folyamatait néhány finomabb módosítást beemelve. Az EAWAG féle 

modell, az ASM3bioP modell nevet kapta (Rieger et al., 2001), a modell paraméterekre 

javaslatot tettek, svájci telepeken ellenőrizték és kalibrálták. 

A leíró folyamatok bővítése folyamán az elv minden esetben az volt, hogy a biológiai 

folyamatok pontosabb leírása egy determinisztikusabb modellt alkosson. Ezen logika szerint 

egyre kevésbé van szükség kalibrációra, a leíró folyamatok számának növekedésével csökken 

a modell határozatlansága. Ez az elv másrészről megkérdőjelezhető, mert a paraméterszám 

növekedésével a valós rendszerről nyerhető információ nem nő. Például nem tudjuk pontosan, 

hogy milyen biomassza van jelen egy adott bioreaktorban és az összes biológiai folyamat 
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feltérképezése sem lehetséges. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a szennyvíz analitikai módszerek 

nem tartottak és tartanak lépést a pontos modellezéshez szükséges adatigénnyel. Bizonyos 

esetekben inkább elméleti síkon beszélhetünk a modellek javulásáról. Érdemes kiemelni, hogy 

rövid idejű komplex mérési sorozatot lehet és kell alkalmazni a telep felmérése és a modell 

kalibrációja érdekében, de saját tapasztalatom alapján csak néhány hétre extrapolálható a 

kalibrált modell. A gyakorlatban a szennyvíztelep biokémiai folyamatainak teljes ismerete sem 

nyújt teljes segítséget, gondoljunk itt a reaktorokban lejátszódó hidrodinamikai folyamatokra, 

vagy az iszappehely-karakterisztikára, a méréseket terhelő pontatlanságra. A komplexitás 

növekedéséből fakadó eltérésekre, az egyes modellek különbözőségére mutat rá Sedan (2006), 

mely szerint a kalibráció hiányában a modellek már alapesetekre is eltérnek: Például azonos 

elfolyó nitrát szint eléréséhez (1 mg/l) szükséges relatív reaktor térfogatok, az egyes 

kalibrálatlan ASM alapú modell szimulátorok esetében többszörös eltérést mutatnak (Kalibrált 

BioWin, Stoat, GPS-X modell eredmények összehasonlítása alapján). Az ASM1, ASM2d, 

ASM3bioP a függelék [1.1] fejezetében látható, az alkalmazott szennyvíz frakciók rövid 

ismertetése a függelék [1.2] fejezetében van részletezve. Az ASM modellek szervesanyag és 

foszformodelljeiről a függelék 1. fejezetében esik szó. 

 

2.2.2 ASM3 bioP modell 

Az ASM3 bioP modell (Rieger et al., 2001) a disszertációban bemutatott modellek alapjául 

szolgálnak. Az ASM3 bioP modellt 17 állapotváltozó (szennyvízfrakció) és 23 leíró folyamat 

jellemzi (Siegrist et al., 2002), mely közönséges differenciál-egyenletrendszerrel numerikusan 

számítható. Részletesebb ismertetés a függelék [1.2.5] fejezetében található a Gujer mátrix a 

függelék [1.1.3] fejezetében van feltüntetve. 

 

2.2.3 A reaktorokban lejátszódó folyamatok biokinetikai modelleinek leírására 

Ahhoz, hogy egy tetszőleges biológiai szennyvíztisztító telepet modellezni lehessen 

(folyamatos átfolyású vagy SBR rendszert egyaránt), szükség van a reaktorokban lejátszódó 

biokinetikai modellek leírására, illetve az ülepítőt leíró 1D ülepedési modellre. Valójában arról 

van szó, hogy az ASM modellek biokinetikai modellek, amelyeket a valóságos esetnek 

megfelelő transzport egyenletbe kell ültetni, mely lehet egy vagy több dimenziós. Gyakran 

alkalmazzák a 0-dimenziós közelítést, a teljesen elkeveredett reaktort, amely térben homogén, 

de a reaktorszám alkalmas felvételével a valós diffúzió jól közelíthető a teljesen elkevert 

reaktor-sorozat numerikus diffúziójával. 0-dimenziós közelítésnél a reaktorszám 
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megválasztásánál a Pe-szám a meghatározó, így a valós elkeveredési viszonyokat jól tudjuk 

közelíteni. Az ASM modell a reaktor r reakciókinetikai tagjában jelenik meg. 

A tökéletes (azonnali) elkeveredés a következő egyenlettel írható le minden szennyvíz 

frakcióra: 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑟(𝐶) +

𝑄

𝑉
(𝐶𝑖𝑛𝑓 − 𝐶),   𝐶 = [𝑐1, . . , 𝑐𝑛]   (2.2) 

 

ahol r(C) a korábban említett ASM modell reakciókinetikai egyenletből kerül behelyettesítésre 

a Gujer-mátrix alapján, és mint forrás vagy nyelő tag szerepel az egyenletben. Q a befolyó 

vízhozam, mely megegyezik az elfolyó vízhozammal, az időlépésben állandónak feltételezett. 

C az elkevert reaktor szennyvizének vektora. Cinf a reaktorba befolyó szennyvíz koncentráció-

vektora. Tekintve, hogy vektorokról beszélünk, következik, hogy a transzport folyamat leírása 

differenciál egyenletrendszer megoldását feltételezi. V a reaktor térfogata.  

Ha numerikusan oldjuk meg a differenciálegyenletet (gyakorlatilag csak ez jöhet szóba), 

javasolt prediktor-korrektor, vagy Runge-Kutta eljárás alkalmazása; ez jelen esetben az ún. 

Cash-Karp algoritmus volt. A reaktor modell egyenlet alkalmazása a disszertáció tárgyát képezi 

a későbbiekben. 

 

2.3 Ülepítő modellek 

Az ASM modelleket az elkevert reaktorokra lehet alkalmazni, de a partikulált anyagok fázis 

szétválasztása miatt külön folyamat-modell bevezetése szükséges. Az iszapelvétel elő-, és 

utóülepítőknél értelemszerűen pehelyülepedési folyamat keretében történik meg, illetve fázis 

szétválasztási technológia, például az iszapsűrítés és víztelenítés. További iszapvonali 

modellekre nem térünk ki, tárgyunk elsősorban a vízvonali műtárgyak szimulációjára 

összpontosít. A 0D modell csak fázisszétválasztást feltételez: adott hatékonysággal a partikulált 

anyag mennyisége ülepítettnek feltételezett, a megmaradt partikulált anyag pedig elfolyó. 

Kétféleképpen szokták megadni a 0D modell ülepítési hatásfokát:  

• elfolyó lebegőanyag koncentráció és iszapelvétel vízhozama alapján, illetve 

• az elfolyó lebegőanyag eltávolítási hatásfokát definiálják az ülepített iszap 

koncentrációjával.  

 

Utóülepítőknél ellenben javasolt az 1D modell használata az ülepedő anyag vertikális vagy 

horizontális folyamatainak figyelembevétele érdekében.  
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2.3.1 Ülepedést meghatározó folyamatok 

A részecskék ülepedésének vizsgálata hosszú múltra tekint vissza. Az elő- és utóülepítők 

esetében problémát jelent, hogy a részecskék flokkulens jellege miatt eltérő részecske eloszlás 

mutatkozik egy rétegben a koncentrációk függvényében. Kevés tapasztalat áll rendelkezésre a 

felső rétegekben lévő partikulált részecskék eloszlásainak meghatározására. Kezdetekben a 

legtöbb ülepítő modellt statisztikai adatok felhasználásával vettek figyelembe, ma már a 

hidrodinamikai karakterisztika CFD modellekkel is meghatározható. A Takács függvény az 

eleveniszap ülepedési folyamatát mutatja be eredetileg hengeres kísérletekből levezetve 

(Takács et al., 1991), utóülepítőre alkalmazható modell. 

 

• Flokkuláció az egész ülepedési folyamat közben fellép, hiszen minél nagyobb a helyi 

koncentráció annál nagyobb a pehelyméret (értelemszerűen, mert egyre inkább fizikai 

kapcsolat lép fel közöttük).  

• A Takács függvény félüzemi méretű hengeres kísérleteken alapul és 

előreparaméterezett változói vannak. Az ülepedési sebesség mérése a hengerekben a 

kezdeti koncentráció, amit beállítanak viszonylag koncentrált iszapot visszahígítva.  

• Az ülepedés mindig a részecskék, pelyhek súlyának hatására valósul meg, de nem csak 

a tömörödési fázisban.  A tömörödési fázis elvileg ott kezdődik, ahol fizikai kapcsolat 

alakul ki a pelyhek között. Ez a fizikai kapcsolat és mi a kialakulásának a pillanata nem 

egyértelmű, ezért az ülepedés és a tömörödés határvonala elmosódott. Definíció szerint 

a tömörödési fázis és a fizikai kapcsolat a pelyhek között (fizikai kapcsolat a pelyhek 

egymásnak a hidrodinamikai jellegű "zavarása" is, nem csak a közvetlen ütközések) ott 

kezdődik, ahol az ülepedési görbe (nem az ülepedési az függvény) töréspontba fordul 

és az ülepedési sebesség csökkenni kezd a mért maximális ülepedési sebességekhez 

(zone settling) képest (Ekama,1997). 

 

Az ülepedési sebesség számítása számos más modellel lehetséges, ilyen például a Bürger-Diehl 

modell 1D esetre. Ezen megvalósítás minden részlete összhangban van a parciális 

differenciálegyenletek implementálhatóságával. A Bürger-Diehl modell lehetővé teszi az gátolt 

és kompresszió alatti ülepedés, valamint a bemeneti diszperzió számítását (Torfs et al., 2015) 

;(Bürger et al., 2013). 
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2.3.2 Az 1D ülepedés 

A leggyakoribb módszer, hogy az ülepítőt egy vertikális hengernek feltételezzük és rétegekre 

bontjuk fel. Az 1D ülepítő mélység szerint változó koncentrációja a parciális 

differenciálegyenlet szerint, az 1D konvekciós diffúziós differenciálegyenletből levezethető: 

 

𝜕𝐶(𝑧,𝑡)

𝜕𝑡
= −

𝜕(𝑣(𝐶(𝑧,𝑡)) 𝐶(𝑧,𝑡))

𝜕𝑧
+

𝜕

𝜕𝑧
(𝐷(𝑧, 𝑡) ∗

𝜕𝐶(𝑧,𝑡)

𝜕𝑧
) + 𝑠(𝑧, 𝑡) (2.3) 

 

A képlet baloldali differenciális tagja a koncentráció időbeli és mélységbeli változására 

vonatkozik (z - mélység, t - idő). A jobb oldal első negatív tagja egy differenciálisan kicsiny 

réteg koncentrációváltozását jelöli az ülepedési sebesség és feláramlás által. A ’v’ a függvényt 

jelöli, mely a partikulált részecske (pl. flokkulum) vertikális sebességét írja le (pl. Takács 

modell szerint létezik egy réteg koncentrációfüggő ülepedési sebesség, amelyhez társul az 

iszapelvétel leszívó hatása a bevezetési réteg alatt és felszívó hatás az elfolyó tisztított 

szennyvíz esetében). Az egyenlet második tagja a diffúziót jelöli, de a legtöbb biokinetikai 

szimulátor 1D ülepítő modellje ezt a hatást elhanyagolja és nullának veszi. Az s(z,t) egy forrás-

nyelő tag. Ha n darab rétegre osztjuk az ülepítőt, akkor a parciális differenciálegyenlet 

leegyszerűsíthető közönséges differenciálegyenletekre, lásd függelék [1.3] fejezete (Jeppsson és 

Diehl, 1996). A tárgyalt 1D ülepítő modell azon az egyszerűsítő feltételen alapszik, hogy az 

ülepítőben állandók a vízszintes sebességi profilok, a vízszintes koncentráció gradiens 

elhanyagolható. Ez hosszanti ülepítők esetében valamivel pontatlanabb eredményt ad, melyhez 

a 2D- s modell alkalmazása lenne javasolható. A hidrodinamikai jelenségek, pl. turbulencia, 

holtterek, kotrók által okozott felkeveredés figyelmen kívül hagyása miatt a modellben 

bizonyos jelenségek hiányosan írhatók le. Ismeretes, hogy a pehelykarakterisztika 

függvényében az ülepedés sebessége változik, magas fonalas szerkezet arány mellett viszont 

felúszás következhet be (Palm et al., 1980). Az iszap karakterének ilyen jellegű modellezése 

jelenleg csak külön modellel lenne kivitelezhető a pehelyszerkezet, biofilm és flokk-képződés 

szimulációjával, mely ugyancsak kutatási területet képvisel (Shi et al., 2019).  

 

2.4 Az ASM modellek kalibrációja 

A kalibráció célja a modell eltéréseinek csökkentése a valóságtól, mely jellemezhető például 

egy adatsor és a modell által számolt adatsor összegzett különbségével, négyzetes eltérés 

összegével stb. 
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Ez idáig jelentős vizsgálatokat végeztek a hatékony modellkalibrációs megközelítések 

kidolgozására, amelyek két fő kategóriába sorolhatók (Zhu et al., 2015):  

• hagyományos tapasztalaton alapuló megközelítések  

• szisztematikus rendszerelemzési megközelítések 

Előbbire példa a WERF, a BIOMATH, a STOWA, a CALAGUA HSG protokoll. A felsoroltak 

tapasztalat-alapú megközelítések a szakértői tudásra és tapasztalatokra épülnek (Ruano et al. 

2007);( Sin et al.2005). A kalibrálási protokollok azonban speciális kísérleti terveket és 

adatfeldolgozási módszereket igényelnek. Problémát okozhat, hogy modell protokollokban 

javasolt kalibrálásához és validálásához szükséges adatok és következtetések eltérő 

reaktorműködésből, félüzemi kísérletekből lettek levezetve. További probléma lehet, hogy több 

paramétert rögzítenek szekvenciálisan, nem egyszerre történik a paraméterek kalibrációja. Ez a 

megközelítés figyelmen kívül hagyhatja a mikrobaközösségben bekövetkező változásoka. Az 

IWA Good Modeling Practice (GMP) külön szabványosított modellezési javaslattal állt elő 

(Rieger et al., 2012) a kalibrációra vonatkozóan. Részleteiben a két „iskola” eltérő 

megközelítése a függelék 2.2 fejezetében tárgyalt. 

 

Érdemes kiemelni, hogy nem létezik általános kalibrációs metodika, mely minden esetben 

alkalmazható (Mannina et al.,2011). A kalibrálandó modellek eltérő komplexitással bírnak és 

megkülönböztetjük a nem-dinamikus és dinamikus kalibrációs módszereket.  A modell 

kalibrálása kellő körültekintést igényel: az ASM modellek „túlparaméterezettek”, ami azt 

jelenti, hogy a paraméterek száma túl nagy a jellemzően rendelkezésre álló ismeretek, 

információ mennyiségének függvényében. A kinetikai paraméterekhez megalapozott mérések 

hiányában hozzányúlni igen veszélyes lehet, ugyanis az eredeti rendszer viselkedésétől akár 

gyökeresen eltérő viselkedést lehet kikényszeríteni a modellből. Ehhez kapcsolódó probléma, 

hogy a számos paraméter eltérő paraméter kombinációban hasonló kalibrációs eredményekre 

vezet, ez a kollinearitás problémája, amellyel Brun és munkatársai foglalkoztak egy 

érzékenységvizsgálat keretében. A modell paraméterek kalibrálására és az 

érzékenységvizsgálatra Brun és társai által írt, 2002-ben közzétett publikációban lehet példát 

találni, több komponens együttes kalibrációját is vizsgálták. Tanulmányuk szerint a hidrolízist 

tekintve KH, KX paraméterek a legérzékenyebbek. A kalibráció szempontjából azonban nem 

elhanyagolható kollinearitási index alatt azt kell érteni, hogy az egyik paraméter 

megváltoztatásának hatását mennyire lehet kompenzálni a másik paraméter megváltoztatásával. 

(Ha ez az érték nulla, akkor a két paraméternek nincs függősége.) KH, KX mellett az autotrófokra 

jellemző bAUT, μAUT paramétereknél látható, hogy nagy érzékenység mellett magas kollinearitás 
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áll fenn. Magas kollinearitású modellváltozók együttes kalibrálása redundáns, lehetőleg 

kerülendő.  

 

2.4.1 A paraméterek kalibrálásának módszere 

Az egyes paraméterek csak adott korlátok között változtathatók meg. Erre vonatkozó kezdeti 

alap értékeket Haduc et al. (2011) fogalmaz meg. Az egyes paraméterek kalibrálhatóságának 

tartományára (Vanrolleghem et al., 2003; Labelle et al., 2017; Liwarska-Bizukojck et al., 2011 

Mu’azu et al., 2020)  

 

Annak érdekében, hogy az eltérés a modell és a valóság között minimális legyen, az ASM 

modell kalibrációs hibaszámítására van szükség. A kalibrációs hibaszámítás az összegzett 

négyzetes hiba  (MSE -mean squared error) meghatározását jelenti. 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
∑(𝑌𝑖 − Ý𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

 

Ahol n a minták száma Yi a modell Ý𝑖 a valóság különbsége, amely egy választott 

szennyvízfrakciót jelenti. A négyszetes hibaszámításnál súlyozottan felvehető a többi 

szennyvízfrakció értéke is. A kalibrációs célfüggvény az a paraméterkombináció, ahol a hiba 

minimális (min MSE megtalálása a feladat). Az egyes szennyvíz frakciók hibáját 

nagyságrendjük szerint javasolt súlyozni. Ha a reaktor C:N:P aránya például 100:10:1, akkor 

az arány reciprokát lehet hibasúlyként definiálni. (A súlyok alkalmazásának logikája szerint 1 

mg/l ortofoszfátban való eltérés közelítőleg 100 mg/l KOI eltérésnek felel meg.) A jobb 

súlyozás érdekében normálást is lehet végezni (lehet szórás alapú, történhet min-max függvény 

szerint is, stb). 

 

A kalibráció eszközeként alkalmazhatunk sztochasztikus keresést, melyet ötvözünk a 

valószínűségszámítás alapú kiértékeléssel. A sajátfejlesztésű IWASP programban (Koncsos, 

2020) a BLIND kalibrációs algoritmus az utóbbit használja, azaz a Monte-Carlo típusú keresést 

egyesítettük a sztochasztikus intervallum szűkítés módszerével. Az algoritmus minden ponthoz 

újabb pontok kiértékelését javasolja. A BLIND módszer (Koncsos et al., 2009) a kalibráció 

mellett optimalizációs célra is hasznosítható. Az alkalmazott módszer tehát egy globális 

keresési eljárás, hatékony szélsőérték konvergenciával. A kereső algoritmus hatékonyságát 

azért emeltük ki, mert esetünkben nagy fontossággal bír, hiszen egyetlen elem (hiba) 

kiértékelése is jelentős időt vesz igénybe: egyetlen kiértékelés megfelel egy szennyvíztisztító 

telep akár több éves üzemeltetésének szimulációjával. Nem véletlen tehát, hogy jelenleg 
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döntéstámogató rendszerek és auto-kalibrációs modulok hiányoznak az alkalmazott 

szennyvízszimulátorok esetében. 

 

2.5 Mesterséges intelligencia alkalmazások felhasznált eszközei 

2.5.1 Neurális hálók 

A neuron hálózatok többsége függvény-approximációs feladatra alkalmas matematikai eszköz, 

bizonyos értelemben a nemlineáris regressziós módszerek közé sorolhatók. A neurális hálók 

ötletét az agyban is megtalálható idegsejtek tanulási elve adta, melyet Donal O. Hebb 

neuropszichológus írt le, illetve első modellje perceptron néven került be a szakirodalomba 

(Rosenblatt, 1958). A neuron hálózatokkal kapcsolatos lelkesedés a 70-es években 

alábbhagyott és alkalmazásuk, kutatási finanszírozásuk majdnem húsz évre meg is szűnt. 

(Lineáris szeperábilitásra bizonyítottan nem alkalmazható az SLP-egyrétegű háló: például a 

XOR logikai problémát nem tudják megoldani (Minsky és Papert, 1969).) A tudományág a 

nyolcvanas évek közepén kezdett ismét felívelni új tanítási algoritmusok felfedezésével és 

bizonyításra került, hogy az MLP-többrétegű hálók, minden folytonos függvény közelítésére 

alkalmasak (Cybenko, 1989). Jelenleg a robottechnikai irányítás, önvezető járművek, hadászat, 

képfeldolgozó rendszerek, pénzügyi előrejelzések gyakorlati alkalmazásban állnak. 

Megvalósításuk szerint lehet hardver, szoftver vagy akár a kettő kombinációja is (Horváth, 

1998). Azonos vagy hasonló típusú – általában nagyszámú – lokális feldolgozást végző 

műveleti elemekből állnak: a neuronok többnyire rendezett topológiájú, nagymértékben 

összekapcsolt rendszert alkotnak, elosztott működésre képesek. A felügyelt tanítású neurális 

hálók jellemzője, hogy: 

• rendelkeznek tanulási algoritmussal, mely általában minta alapján való tanulást jelent, 

és amely az információfeldolgozás módját határozza meg; 

• rendelkeznek a megtanult információ felhasználását lehetővé tevő információ előhívási 

algoritmussal. 

 

A neurális hálóstruktúrák egy csoportja a hurokmentes avagy előrecsatolt hálók (feed-forward 

networks). Az előrecsatolt háló a pillanatnyi bemenet függvényét reprezentálja, azaz nincs 

semmilyen más belső állapota, csak maguk a súlyok. A mesterséges neuronok modelljét először 

Rosenblatt, 1958-ban mutatta be. A disszertációs munkában alkalmazott eszköz a Multi-Layer 

Perceptron (MLP), mely szintén egy előrecsatolt háló, struktúrája több rétegből áll. A háló 
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rétege alatt a neuronok egy halmazát értjük, melyek egymástól függetlenek, nincs kapcsolat 

közöttük, de kapcsolódnak a következő réteg neuronjaival (2.5.1. ábra). 

 

 

 

 

 
2.5.1. ábra. Balra: A mesterséges neuron (perceptron), ahol Xi: bemeneti értékek, Wi: súlyok, b: konstans 

bemenet, Y: a kimenet. Jobbra: Neuronok rétegbe rendezve, N bemenetű 1 kimenetű MLP neurális háló.  

 

Minden neuron bemeneti oldalán súlyozott összeg számítása történik, az f átviteli függvény 

általában logisztikus szigmoid alakú. A többrétegű hálók esetében a bemenet és kimenet közti 

rejtett réteg fontos tényező egy adott feladat megoldásánál. A neuronok számának 

megválasztásával növelhetjük a rendszer approximációs képességét. Kevés számú neuron 

esetében gyenge közelítés érhető el, túl sok neuron alkalmazásánál ún. over-fitting, azaz 

túlilleszkedés figyelhető meg (a tanított adatokat jól megtanulja, validációnál rosszabb 

eredményeket kapunk). A neurális hálók jól alkalmazhatók olyan feladatoknál, ahol az 

összefüggés több változó között feltáratlan. Ha a neurális hálók tanítása felügyelt, akkor ez a 

következőképpen néz ki: a tanításra felhasznált halmaz páronként egy bemeneti (input) vektort 

és egy kimeneti (output) vektort tartalmaz. Az output vektor az elvárt eredményt jelöli az 

aktuális input adatra, a neurális háló egy függvény leképezést tanul meg. Matematikai oldalról 

az MLP háló úgy is tekinthető, mint egy parametrizált V függvénytér, mely a bemenetből X  

R n és Y  R m kimenetből áll. A fenti, 2.5.1. ábra jobb oldalán pl. több összekapcsolt réteget 

látunk, minden neuron kapcsolathoz egy meghatározott súlyérték tartozik. A V paraméterei a 

súlyok, azaz a függvénytér dimenzió száma megegyezik a hálóban található wi súlyok számával. 

Ezen súlyok kalibrálása jelenti a háló tanítását. A háló tanítására hatékony algoritmust 

Rumelhart és társai 1986-ban mutattak be, mely a backpropagation (hiba-visszaterjesztés) 

elnevezést kapta. A súlyok kalibrálására időközben hatékonyabb módszerek is születtek, mint 

az előbbi kiegészítése konjugált gradiens módszerrel (Hestenes-Stiefel, 1952), a kvázi-Newton 

algoritmus (Davidon, 1991). A neurális háló függvényközelítési képessége a kezdetektől fogva 

a figyelem középpontjában állt. Cybenko (1989) és Hornik (1991) bebizonyították, hogy a kettő 

vagy kettőnél többrétegű neurális háló (MLP) univerzális függvény approximátor.  
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A neuronról érdemes elmondani, hogy több bemenettel rendelkezhetnek, így az összesre 

kapnak egy-egy súlyozott értéket (jelet). A bemeneti jelek kumulált erősségétől függően a 

neuron „tüzel”, a kimeneti jel általában logisztikus alakú f függvényt vesz fel, melyet átviteli 

függvénynek nevezünk (2.5.1. ábra, bal oldal). A neuronokhoz rendelve van egy ún. küszöb 

inger, azaz bizonyos bemeneti jelerősség hatása skálázható. Az MLP neurális háló előnye, hogy 

az eredmények zárt analitikus alakban is felírhatók (Yadav et al., 2015). A neurális háló alakja 

egy n változós, l kimenettel rendelkező kétrétegű neurális háló esetében a következő alakban 

írható le: 

𝑌𝑘 = 𝑓2(𝑏2 + ∑ [𝑓1(𝑏1 + ∑ [𝑋𝑖 ∗ 𝑤𝑖𝑗]
𝑛
𝑖=1 ) ∗ 𝑤𝑗𝑘]

𝑚
𝑗=1 ) ,  (2.4) 

ahol a köztes, rejtett réteg neuronjainak száma m, Yk a k-adik kimeneti változó értéke. A 

neurális hálót az értekezésben bemutatott módszerek kiegészítőjeként használom, mint nem-

lineáris regressziós módszert. Néhány példát kiragadva az MLP-t a következő esetekben 

alkalmazták: 

• Kémiai szennyvíztisztítás. Neurális hálót alkalmaztak fenol eltávolításra szennyvízből, 

TBP (tributil-foszfát) oldószer segítségével. A háló alkalmazását az indokolta, hogy a 

folyamat összetett, az eltávolítás hatásfoka nagymértékben függ több ismeretlen és nem 

lineáris jellegű, szimultán fellépő kémiai folyamattól (Messikh et al., 2006). 

• Baktériumtörzsek osztályozása képanalízisben. A képfelismerő programot olyan 

esetekre találták ki, amikor nagyszámú mintát kell rövid idő alatt megvizsgálni 

(Xiaojuan et al., 2007). 

• PM10 légszennyezettség előrejelzése 24 órás átlag alapján. A programot Santiagóban 

alkalmazzák, öt állomás adatai és meteorológiai előrejelzések alapján. A rendszer 

kimeneti értékei a következő nap várható maximumai a vizsgált monitoring helyeken. 

(Pérez et al., 2001) 

• Árvízi előrejelzés neurális hálóval. A Tagliamento folyót (Olaszország) vizsgálták, két 

paramétere alapján, a csapadék adatból és a vízállás adatok segítségével több órás 

előrejelzést valósítottak meg. (Campolo et al., 1998). 

 

Neurális hálókat számos esetben alkalmaztak szennyvíztisztítás területén.  

• Alexandriai Szennyvíztisztító telep elfolyó szennyvízminőségét jelezték előre MLP 

típusú neurális hálóval, a KOI, BOI5, lebegőanyagra egyéves periódusra (Nasr et al., 

2012). 
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• Rekurrens neurális hálót tanítottak be a Benchmark Simulation Model 2-re abból a 

célból előre jelző rendszert készítsenek a határérték túllépések becslésére. A rendszer 

megjósolta a szennyvíztisztító telep jövőbeni elfolyó szennyvízfrakciók koncentráció 

értékeit (Pisa et al., 2018). 

• Hibrid ASM1 neurális háló modellt dolgoztak ki, az eleveniszapos modell pontosságát 

tudták javítani. Első lépésben számos modellparaméter optimalizálását vizsgálták u.n 

downhill simplex módszerrel annak érdekében, hogy minimalizálják a megfelelő 

változók előre jelzett és kísérleti értéke közötti hibák négyzetének összegét (Côté et al., 

1995). 

• A biológiai rendszerek összetett nem lineáris jellemzői miatt egy hibrid modellezési 

stratégiát mutattak be, amely a Kohonen önszerveződő térképen (KSOM) és az 

előrecsatolt, hiba vissza-terjesztéses neurális hálón alapul. Az eszközt egy 

eleveniszapos szennyvíztisztító modellezéséhez használták fel. A hibrid megközelítés 

kétlépcsős folyamatot tartalmazott: először is a KSOM-ot alkalmazták az adatok 

előkészítésére, a nagy dimenziójú adatok megjelenítésére és feltérképezésére; 

másodszor pedig ezeket az adatokat használták fel a BP-ANN tanításához és 

validálásához. Kimutatták, hogy a hibrid modellezési stratégia robusztus megoldást 

kínál a zajos adatok hatékony kezelésére (Rustum, Adeloye, 2013). 

 

2.5.2 A Markov döntési folyamatok 

A Markov döntési folyamat (MDP) egy olyan sztochasztikus folyamat (Ross, 1995), amelynél 

egy rendszer jövőbeli feltételezett állapota csak a jelen állapottól függ, még akkor is, ha a 

korábbi történések ismertek. A módszer legjobban gráfelméleti alkalmazással szemléltethető, a 

60-as években vált ismertté és kezdetben termelési optimum és logisztikai döntéseknél 

alkalmazták (Bellman, 1957; Howard, 1960). Az MDP a Markov-láncok módszertanából 

fejlődött ki, a robotika, automata irányítás, ágens elmélet, közgazdaságtan és 

gyártástechnológia területén alkalmazzák. 

Lényege, hogy egy vizsgált folyamatot egy adott időszakban egy állapottal jellemezhetünk (gráf 

csomópontja) és szükség szerint beavatkozhatunk. A döntés hatására vagy determinisztikusan 

vagy sztochasztikusan egy másik állapotba kerül a rendszer (gráf élei), p valószínűség mellett. 

A döntés hatására az állapotátmenet során adott jövedelmet vagy költséget érünk el (a 

jövedelem vagy költség hozzárendelhető a döntéshez vagy akár a döntés következményéhez, 

az állapothoz is). A teljes elvárt jövedelmet az adott időszaktól kezdve egészen a tervezési 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sztochasztikus_folyamat
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időhorizont végéig egy úgynevezett értékfüggvény adja meg. A kapcsolatot az adott időszak 

értékfüggvénye és a következő időszak számított értékfüggvénye között pedig a funkcionális 

egyenletek adják meg. Az optimális döntés, amely az időszaktól és az állapottól függ, úgy 

határozható meg (Kovács és Balogh, 2012), hogy lépésről lépésre visszafelé haladva 

maximalizálni kell a funkcionális függvény jobboldalát, a Bellman egyenletet. Részleteiben: 

Annak valószínűsége, hogy a folyamat t időpillanatban si állapotba kerül, csak a folyamat t−1 

időpillanatban felvett s állapottól függ. Ha ismert 𝑃(𝑠𝑡+1|𝑎𝑡, 𝑠𝑡), akkor s állapot ismeretében a 

korábbi állapotok ismerete nem szükséges az állapotátmenetek valószínűségének 

meghatározásához. A 𝑃(𝑠𝑡+1|𝑎𝑡, 𝑠𝑡) feltételes valószínűséget a továbbiakban Pa(s, s’) alakban 

jelölöm. 

Az MDP esetében minden állapothoz egy jövedelem avagy haszonérték társítható (R(s)), de 

úgy is értelmezhető bizonyos folyamatok leírásánál, hogy a haszon az állapothoz vezető 

beavatkozás függvénye (Ra(s, s’)). A továbbiakban az előbbi feltételezéssel élünk, a 

haszonértéket az állapothoz kötöm. A 2.5.2. ábra mutat egy egyszerű MDP gráfot.  

 

2.5.2. ábra. MDP három (Si) állapottal és két féle beavatkozást szemléltetve (A1 és A2). A gráfélen feltüntetett p 

érték az adott beavatkozás állapotátmeneti valószínűségét jelenti. A csomópontokban jelölt R (revenue) értékek 

az egyes állapotokhoz köthető jutalom függvények (konstans értékek).  

 

Az ábrán három állapot látható (S1, S2, S3), illetve kétféle beavatkozási módszer (A1, A2). 

Egy adott beavatkozás hatása a példán sztochasztikus jellegű, tehát adott S állapotban A döntés 

p valószínűség mellett következik be. Eddig a pontig a gráf egy Markov-láncot ábrázol, 

azonban R haszon bevezetésével döntési folyamatok kezelése kerül a középpontba. 

Egy döntési helyzetben a rendelkezésre álló információ alapján egy vagy több kritériumnak 

megfelelően a legjobb lehetőség kiválasztására van lehetőség. A legjobb döntést, azaz 

beavatkozást úgynevezett eljárásmódnak vagy politikának (policy) nevezzük. Minden állapotra 
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meghatározható, hogy a döntéshozónak melyik lépés, avagy beavatkozás adja a legnagyobb 

hasznot. A policy általában nem egyértelműen kiolvasható egy gráfból, ugyanis a pillanatnyi 

döntés, beavatkozás haszna nem a pillanatnyilag realizált haszontól függ, hanem a későbbi 

döntések hasznának együttesétől. A feladat megoldásához az említett Bellman egyenlet 

megoldására van szükség. Adott állapothoz tartozó legnagyobb pillanatnyi haszon az alábbiak 

szerint alakul: 

 

Π𝑠 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑎{∑ 𝑃𝑎(𝑠, 𝑠
′) ∗ 𝑅𝑆′ (𝑠′)}    (2.5) 

 

A legjobbnak látszó első lépés tehát nem feltétlenül jelent jó választást. A következő összes 

lépésben realizálható, maximális várható értékű lépés adja az optimális eljárást. A Bellman 

egyenletrendszert Howard féle (Howard, 1960) iterációval oldjuk meg (policy iteration): 

 

𝜋𝑖+1(𝑠) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑎{𝑅(𝑆) + 𝛾 ∑ (𝑃𝑎(𝑠, 𝑠
′)𝑠′𝜖𝑆  𝑈𝜋𝑖(s’))}  (2.6) 

 

𝑈𝑘+1
𝜋𝑖 (𝑠) = 𝑅(𝑠) + 𝛾 ∑ (𝑃𝑎(𝑠, 𝑠

′)𝑠′𝜖𝑆  𝑈𝑘
𝜋𝑖(𝑠′))    (2.7) 

 

Az első egyenlet az összes állapotra felírandó, egylépéses kiértékelés. Ebben az első lépésben 

minden állapot összes beavatkozás következménye, tehát haszonértéke kerül kiszámolásra, 

amelyek közül a legjobbat, azaz maximumát tekintjük a továbbiakban az adott állapot optimális 

beavatkozásának. 

A második egyenlet az MDP-ben tulajdonképpen az egyenletrendszer, mely minden állapot 

legjobb döntésére vonatkozó hasznot jelenti. Az iterációs kiértékelések során az egyenlet jobb 

oldalán szereplő 𝑈𝑘
𝜋𝑖(𝑠′) konvergál az egyenlet baloldali tagjához. A leállás teljesül, ha  

 

𝑈𝑘+1
𝜋𝑖 (𝑠) − 𝑈𝑘

𝜋𝑖(𝑠′)) < 휀𝑖       (2.8) 

 

minden állapotra εi hiba sugáron belül van az előző és következő lépés haszonérték különbsége. 

Megjegyzendő, hogy a leállási feltétel általában előbb teljesíthető, mint a választott ε sugarú 

környezetbe lépés kritériuma: ha az első egyenlet π argumentuma semelyik állapotban sem 

változik, azaz a következő iterációs lépés összes legjobb eljárásmódjai, avagy politikái 

megegyeznek az előző lépés összes politikáival, szintén teljesül a leállási feltétel. A Bellman 

egyenlet megoldásával optimális döntéshez jutunk. A szakirodalomban számos példát találni 

Markov folyamatok alkalmazására: Viselkedés szabályozások elméleténél (Doshi et al.,2014), 
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hadászati radartechnológiánál (Selvi et al.,2018), önvezető járműveknél (Yinka-Banjo, 2021; 

Li et al., 2019), de néhány szennyvíztechnológiával kapcsolatos példát is találni Markov 

folyamatok alkalmazására: 

 

• Az eleveniszapos modellek (ASM) tervezési problémákra való alkalmazhatóságának 

egyik legfontosabb kihívása a sztöchiometriai és kinetikai paraméter értékének 

azonosítása. Bayes-féle hierarchikus modellezési eszközt mutattak be az eleveniszap 

folyamatparamétereinek valószínűségi becsléséhez, ASM1 modell felhasználásával 

(Sharifi et al., 2014). 

• A befolyó szennyvíz idősorok rendelkezésre állása döntő fontosságú, ha modelleket 

használunk a szennyvíztisztító telep teljesítményének értékelésére dinamikus áramlási 

és terhelési körülmények között. Tekintettel a kellő adatgyűjtés nehézségeire, a 

szintetikus adatgenerálás egy lehetőség: Markov lánc-gamma modell felhasználásával 

befolyó szennyvíz idősor előállítása valósult meg (Talebizadeh et al., 2016). 

 

• Szennyvízvezetékek állagromlásának előrejelzésére alkalmaztak a különböző 

állapotállapotok átmenetének valószínűségi becslésére Markov láncokat (Baik et al., 

2006).  

3 Célok 

Az értekezésben bemutatott eszközök és új módszertanok abból a célból valósultak meg, hogy 

egy döntéstámogatói rendszert hozzak létre, amelyek lehetővé teszik a szennyvíztisztító telepek 

modellezését és a folyamatirányításba történő beavatkozások költségoptimalizációs vizsgálatát. 

A koncepció tehát az volt, hogy ha bármilyen módszertan kidolgozásra kerül, annak 

tartalmaznia kell a biológiai folyamatmodellezés lehetőségét. Ahogy a módszertanok 

fejezetben bemutatásra került, a folyamatirányítás és szabályozástechnika már egy kiforrott 

tudomány, a lineáris rendszerek esetében a jelek Laplace transzformációjával nyomon 

követhető és előrejelezhető a rendszer bemenetekre adott kimeneti válaszok. Az itt bemutatott 

eszközök a sztochasztikus folyamatirányítás és eleveniszapos modellek integrálásával valósul 

meg, felhasználom a gépi tanulás módszereit, amelyek alkalmazhatók nemlineáris 

rendszerekre. 

 Ezen a téren a szakirodalom szűkös anyaga áll rendelkezésre: A sztochasztikus 

folyamatirányítást a költség optimalizáció és eleveniszapos rendszerek biológiai 

szimulációjával még nem párosították. A bemutatásra kerülő kvadratikus ASM modell 
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közelítés és paraméterbecslés neurális hálókkal sem lelhető fel a szakirodalomban. Neurális 

hálózatokat jelenleg szennyvíztisztító telepek esetében ASM paraméter-kalibrációnál már 

alkalmazták, illetve legtöbbször csak befolyó és elfolyó szennyvíz kapcsolatát írták le vele. 

Összefoglalva a cél egy szennyvíztisztító telepi döntéstámogatói rendszer és módszertan 

kidolgozása volt a szennyvízreaktor folyamatmodellezése szintjén, integrálva a 

költségelemzést. Az új módszertan kidolgozásával kapcsolatos másik tényező volt az 

numerikus eljárások számításigényeinek csökkentése: 

 

A modellek approximációja megkönnyíthetik a kalibráció és az optimalizáció kiértékelését. A 

kalibrációnál és az optimalizációnál a feladat a valóság és a modell eltérésének minimalizálása, 

mely az egyes paraméterek finomhangolásával érhető el (négyzetes hibák módszere alapján). 

Ez egy keresési feladat, ahol akár egyetlen paraméter-kombináció elemzéséhez egy teljes 

szennyvíztisztító telep többéves idősorát kell előállítani a szimulációval. Gyakran több száz 

vagy ezer ismétlés szükséges az optimum megtalálásához, a kalibráció, illetve optimalizáció 

ezért számításigényes eljárásnak tekinthető. Az optimum keresési módszer hatékonysága 

nagyságrenddel javítható egy hatékony keresőalgoritmus bevezetésével, illetve, ha a szennyvíz 

modelleket vagy a differenciálegyenleteket helyettesíteni lehetne gyors explicit sémával (utóbbi 

a disszertáció témája).  

 

A jelenlegi gyakorlatban a részletes szennyvízanalitikai vizsgálatokra és jellemzően manuális 

kalibrációra fektetik a hangsúlyt. Általában nem tekintik prioritásnak az ASM modellek 

futtatásával kapcsolatos számítás igény csökkentését, inkább a modellek alkalmazhatóságára 

fókuszálnak (Shaw et al., 2015).  Ennek ellenére nagy adatmennyiség rendelkezésre állásánál, 

hosszabb idősorok dinamikus elemzésénél a numerikus módszerek sebessége előtérbe kerül:  

Annak érdekében, hogy a célkitűzésben jelzett üzemirányítási célokat elérhessük, illetve 

innovatív tervezési optimalizációs eszközhöz jussunk, bemutatásra kerül két általam fejlesztett, 

nagyságrendileg gyorsabb modell, mely bármelyik ASM-re alkalmazható helyettesítő 

módszerként, és alapját képezi az üzemirányításra és tervezésre alkalmas döntéstámogató 

rendszernek. A modellek szimulációs sebessége részben a helyes megoldáshoz szükséges 

matematikai műveletek számával arányos. Ezt kihasználva már korábban is alkalmaztak 

egyszerűsítő módszereket, melyre jó példa az ASM modellek linearizációja (Smets et al., 2003). 

A numerikus számítást azonban ugyanúgy befolyásolja a (közönséges) differenciálegyenlet-

rendszerek megoldására alkalmazott módszerek és időlépések megválasztása (RK4, Fehlberg, 

Dormand-Prince féle sűrűségfüggvény becslés, RK4 alapú Kash -Karp prediktor-korrektor). Az 
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itt bemutatásra kerülő két modell csak „indirekt” alapon tartalmazza a numerikus 

differenciálegyenlet számítását. Esetünkben adott T időintervallumra (időlépésre), úgynevezett 

kvadratikus polinom alakban adok zárt alakú közelítést az ASM modell koncentráció 

változásaira (a felhasznált információ, a kezdeti feltételek (reaktor koncentrációk, fizikai 

paraméterek), befolyó terhelés görbék függvénye alapján). A „kvadratikus modell” sajátossága, 

hogy a mesterséges intelligenciában is alkalmazott lágy számítás eszközével együtt 

alkalmazható újszerű tudományos eredmény: a kvadratikus modellt az EAWAG ASM3 bioP 

modellre fejlesztettem, de bármelyik más ASM modellre is kiterjeszthető. A kvadratikus modell 

anyagmérleg-helyes közelítést tesz lehetővé, a hiba a neurális háló becslésénél nem kerülhető 

el, azonban csökkentésére iteratív hibakorrekciós módszert dolgoztam ki. A modellt egy 

százezer lakosegyenérték feletti, hazai szennyvíztisztító telep esetére validálom. A kutatásban 

elvégzett fejlesztési lépések és mérföldkövek a következő módszertani fejezetben a következő 

lépésekből állt: 

 

• Több éves üzemeltetési adatok álltak rendelkezésre 2012-2017 közötti időszakra egy 

hazai többszázezer lakosegyenértékű szennyvíztisztító telepre (befolyó és elfolyó 

szennyvíz idősora ismert volt, a reaktor belső folyamatai nem teljesen feltártak 

mérésekkel, csak időszakos mérések álltak rendelkezésre). Az ASM modell 

felhasználásával elfogadható közelítéssel elvégeztem a biomassza és a reaktor 

állapotváltozóinak feltérképezését, ASM modell kalibrálációt valósítottam meg. Ehhez 

ASM2d, ASM3 bioP illetve Barker-Dold modellt implementáltam egy sajátfejlesztésű 

modellezési rendszerbe. 

• A kalibrált ASM modell numerikus differenciálegyenlet megoldási sémáját 

helyettesítettem két bemutatásra kerülő kvadratikus polinom közelítésű modellel, 

melyeket összehasonlítottam a numerikus megoldással. A kvadratikus közelítés ötlete, 

levezetése és alkalmazása saját munka, nem támaszkodik szakirodalomra. 

• Kidolgoztam a közelítő számítások hibakorrekciós módszerét az anyagmérleg 

hibájának korrigálása érdekében, módszertanát részleteiben is bemutatom. 

• A közelítő modellt nagyszámú szimuláció lefuttatására alkalmaztam, az ismert befolyó 

szennyvízminőség változásának leírására szintetikus adatgenerátort fejlesztettem, 

annak érdekében, hogy a telep bioreaktorai belső állapotainak relatív gyakoriságát 

megkapjam. A telep egy bizonyos állapota alatt az egyes szennyvízfrakciók 

kombinációját és a beavatkozási pontok pillanatnyi üzemelési állapotát értem. A 
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végeredmény egy (valószínűségi) mátrix, mely leírja a szennyvíztisztító telep egyik 

állapotából a másik állapotába történő átmenetét, az ehhez kapcsolódó 

valószínűségeket. 

• A beavatkozások (üzemirányítás, de alkalmas modell leírással a technológiai 

beavatkozás) tervezése céljából megmutattam, hogy a Markov féle döntésfolyamatok 

elmélete alkalmazható, amely a legkisebb költségek eléréséhez optimálja az 

üzemirányitási döntéspolitikát. Azaz olyan beavatkozási sémákat tudtam meghatározni, 

melynek eredményeképpen a szennyvíztisztító telepnél alkalmazott üzemeltetési 

módszerhez képest költségmegtakarítás érhető el. Az MDP-t az értekezésben kiegészítő 

módszerként alkalmazom és olyan feladatok vállnak megoldhatóvá, mint a 

szennyvíztisztító telep optimális levegőztetési sémája az ASM biokinetikai modell 

felhasználásával. Bemutattam, hogy a módszer levegőztetés optimalizációra alkalmas 

eszköz az adott szennyvíztisztító telep példáján. 

 

4 Módszertan  

4.1 ASM modell integrálása a döntéstámogató rendszerbe 

4.1.1 A döntéstámogatói rendszer rövid bemutatása 

Az értekezés tematikáját alátámasztva és követve saját fejlesztésű szennyvízszimulátort 

fejlesztettem ki (IWASP), mely az ASM2d, ASM3bioP, Barker-Dold modellekkel bővült. Az 

ülepítő modell a felsoroltakkal összhangban 1D Vitasovic-Takács ülepítő modellt tartalmazza. 

A programot abból a célból fejlesztettem, hogy a biokinetikai folyamatokat modell szinten 

lehessen követni, illetve az egyes ASM modellek eredményeit össze lehessen hasonlítani. Az 

önálló program megvalósításának igénye, abból a célból is felmerült, hogy a felsoroltak 

esetében csak manuális kalibráció lehetséges, így a modellek illesztése időigényes folyamat. 

Az IWASP ellenben auto-kalibrációt tesz lehetővé a Blind algoritmus alkalmazásával (Koncsos 

L., Melicz Z., 2007), melynek eredményei bemutatásra kerülnek. A kereső algoritmus a 

kalibráció mellett optimalizációra is felhasználható, ezért tervezési feladatok is megoldhatók. 

Optimalizációs feladat lehet például annak meghatározása, hogy milyen mértékű 

iszaprecirkulációt kell alkalmazni egy már meglévő telepnél, tervezés tárgya lehet a reaktor 

térfogata. A rendszer bemutatása és ismertetése részleteiben a függelék 1.5-ös fejezetében 

megtalálható. 
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4.1.2 A kalibrációs eszköz 

A sajátfejlesztésű programban a biokinetikai folyamatokat modell szinten lehet követni, 

továbbá a konkurens modellek eredményeit össze lehet hasonlítani. A döntéstámogatói rendszer 

kalibrációs modulja a BLIND algoritmusra épül (Koncsos et al., 2009), egy gradiensmentes 

optimalizációs eljárásra, amely sztochasztikus globális keresőalgoritmusnak tekinthető. A 

globális keresési módszer előnye, hogy kereséskor a célfüggvény lokális szélsőértékeknél nem 

ragad be. A BLIND első fázisban véletlenszerű Monte-Carlo futtatást végez megadott nagyságú 

intervallumokban. A genetikus algoritmushoz hasonlóan megadható egy adott nagyságú 

populáció, azaz több pontban történik párhuzamosan a keresés. Minden lépésben intervallum-

szűkítés következik be sztochasztikus kiértékelés alapján (bizonyos esetekben a keresési 

intervallum növekedhet is). Az algoritmus minden ponthoz újabb pontok kiértékelését 

javasolja, konvergál a szélsőérték helyek irányába. A BLIND előnye informatikai szempontból 

sem elhanyagolható, ugyanis az elemek kiértékelésénél nem szükséges kronológiai sorrendben 

haladni: a gyakorlatban a keresés párhuzamosítása lehetséges több processzoros gépekre.  

4.1.3 A választott szennyvíztisztító implemetációja az ASM modellel 

A determinisztikus modell validációjának alapját egy hazai szennyvíztisztító telep vízvonala 

képezte, mely elődentrifikációs sémát követ, amelynek levegőztetett reaktora oxidációs árok és 

szakaszos üzemeltetésben működik. A választott telep (üzemeltetővel kötött titoktartás miatt 

nem nevesíthető) vonatkozásában napi mérések álltak rendelkezésre a biológiára ráfolyó és 

elfolyó szennyvíz mennyisége és minősége tekintetében. 

A szennyvíz a tisztítás alatt gravitációs úton halad végig a telepen, amelyet a fogadóakna 

megfelelő elhelyezkedése és a szivattyúk biztosítják, így az üzem energiatakarékosabban 

működik. Energia hatékonyság szempontjából fontos, hogy a telep energiaszükségletének kb. 

50-60%-át a technológia során nyert biogáz elégetése fedezi. 

 

A szennyvíztisztító telep technológiájának fő lépései (Solymosi, 2013): 

• mechanikai előkezelés: finomrácsok, homok- és zsírfogó a lamellás előülepítőkkel egy 

speciális kompakt műtárgyban. A homokot zsompokban gyűjtik össze, majd 

víztelenítik. A homok eltávolításának célja a mozgó gépészeti berendezések védelme, a 

technológiai csővezetékekben a lerakódások megakadályozása, illetve a többi tisztító 

berendezés terhelésének csökkentése. A zsír eltávolítása flotálással történik.  

• eleveniszapos tisztítás: utóülepítőkkel és fertőtlenítő medencékkel összekapcsoltan. 

Egyetlen vízvonal pre-anoxikus anaerob reaktorral rendelkezik, amelyet szakaszos 
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levegőztetésű Caroussel típusú oxidációs árok követ. A telep egyetlen vízvonala kb. 50 

000 LE tisztítási kapacitásnak felel meg, a szakaszosan levegőztetett reaktorokban az 

anox-levegőztetés ciklus aránya 1:2. A telepen öt légbefúvó (HV turbókompresszor) 

található, melyek egyenként 36000 m3/h kapacitásúak. A foszfor kémiai kicsapására is 

szükség van. Az elő-anoxikus zónában az előülepített szennyvíz keveredik a 

visszavezetett szennyvíziszappal, illetve a visszaforgatott nitrát eltávolításra kerül. Az 

anaerob zónában foszfor eltávolítás történik.  

 

A telep tervezése során olyan technológiákat részesítettek előnyben, amelyek tisztítási 

hatékonysága magas, üzemeltetési költsége alacsony. A telep rendkívül modern, kis helyigényű 

technológiát valósít meg, a környezetvédelmi előírásoknak megfelel. A vízhozam, hőmérséklet, 

ammónium-nitrogén, oldott oxigén szint, iszapelvétel mennyisége mérőszondák által mért, a 

többi szennyvíz komponenst helyszíni laborban mérik. A biológiára ráfolyó vízminőség ismert, 

mely már tartalmazza a csurgalékvizek terheléseit, ezért nincs szükség az előülepítő 

modellezésére (a létesítményben anaerob rothasztás és biogáz termelés történik).  Részletesebb 

bemutatása a szennyvíztisztító telepnek a függelék [2.3] fejezetében található. 

 

Az implementált modellek helyességét Envirosim BioWin program szimulációs eredményeivel 

vetettem össze, összehasonlítottam az ASM2d, ASM3 bioP modellekkel, lásd függelék [2.1].  

Mindhárom kalibrálatlan modellben az ammónium-nitrogénre vonatkozó eredmények 

megegyeznek, és a mért értékekhez közel esnek. A nitrát tekintetében azonos a görbék 

karakterisztikája, azonban a modellek itt már nagy szórást mutatnak. A függelékben feltüntetett 

ábrákon látható, hogy minden modellre fennáll a kalibráció szükségessége. A BioWin, az 

ASM3 bioP és ASM2d az elfolyó KOI tekintetében is erősen korreláltak, mely tartalmazza az 

ülepítő modell hatását, az elfolyó KOI partikulált frakciókat is tartalmaz. A különbségek arra 

adnak következtetni, hogy az egyes módszerek eltérő partikulált-oldott arányt eredményeznek, 

kis részben eltérő KOI modellekről és paraméterezésről beszélünk. A KOI modellek egymástól 

való eltérése azonban minimális a tényleges mért értékektől való eltéréshez képest. Az eltérések 

oka: csapadék okozta többlet terhelés, a befolyó szennyvíz felhígulása, a pillanatnyi mérésekből 

levezethető pontatlanság, labormérési hiba, a tökéletes elkeveredés koncepciójának hibája, az 

iszapelvétel és levegőztetés pontatlan becslése, illetve ezek együtteséből fakad. Ha az előbbiek 

mind pontosan ismertek lennének, a modell biokinetikai tényezői akkor sem determinisztikusak 

(pehely-karakterisztika és baktérium fajok szennyvíztelepenként eltérők és a hidrodinamikai 

hatásokat sem vettük figyelembe). 
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4.2 Az ASM modell alkalmazása egy hazai nagy lakosegyenértékű telep 

esetére, kalibráció 

4.2.1 A hosszabb adatsorok generálásának módszere 

Fontos kiemelni, hogy sokszor szükség lehet a modellben nagyszámú adatgenerálásra, 

úgynevezett virtuális idősorok előállítására. Például, ha befolyó szennyvíz adatokból csak 

néhány év áll rendelkezésre, felmerül a kérdés, hogy ebből lehet-e több száz év hosszúságú 

adatsort generálni, melynek pl. véletlen szórása, várható értéke visszaadja a rendelkezésre álló 

adatok statisztikai jellegét. A munkám során a bemutatásra kerülő neurális hálók tanításánál és 

a Markov döntési folyamatoknál volt szükség nagyszámú adatgenerálásra. A megoldás az 

idősorok statisztikai elemzésénél alkalmazott autoregresszív modellek (AR) alkalmazásában 

rejlik. Ennek megfelelően néhány év valósan regisztrált sztochasztikus jellegű idősor 

kiterjeszthető több száz év virtuális idősorrá. Az autoregresszív modellben egy adott idősor 

eleméből generálható a következő elem, mely polinomok összege alapján számolható (Whittle, 

1951; Box és Jenkins, 1970). Az AR polinomja lineáris összefüggés: 

𝑋𝑡 = 𝑐 + ∑ 𝜑𝑖𝑋𝑡−1 + 휀𝑡
𝑝
𝑖=1      (3.1) 

ahol c konstans, 𝜑𝑖modellparaméterek és 휀𝑡fehérzaj. A p az autoregresszív modell rendűségét 

jelöli. AR(1) modell esetében minden elemre fennáll, hogy előállítható az eggyel korábbi 

𝑋𝑡elem alapján. 

𝑋𝑡+1 = 𝑐 + 𝜑𝑖𝑋𝑡 + 휀𝑡+1     (3.2) 

Az egylépéses autoregresszív modell determinisztikus tagja: 

𝑅𝑡+1 = 𝑐 + 𝜑𝑖𝑋𝑡      (3.3) 

Azonban felírható az egylépéses autoregressziós egyenlet lineáris képlete szerint is: 

𝑅𝑡+1 = �̃�𝑡+1 + 𝜌𝑡
𝜎𝑡+1

𝜎𝑡
(𝑋𝑡 − �̃�𝑡)    (3.4) 

ahol �̃�𝑡+1 az idősor t+1 idő halmazának várható értéke, 

�̃�𝑡 az idősor t időhöz köthető halmazának várható értéke, 

𝜎𝑡+1 az idősor t+1 időhöz köthető halmazának szórása, 

𝜎𝑡 az idősor t időhöz köthető halmazának szórása, 

𝜌𝑡 az idősor t időhöz köthető halmazának korrelációs együtthatója. 

Az adatok mennyisége és felbontása szerint Xt és Xt+1 halmaza jelölheti például egymást követő 

hónapok, hetek, napok, illetve órák adatait. 

Az 𝑅𝑡+1 determinisztikus tag meghatározásával a következő lépés a maradéktag kifejezése: 
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휀𝑡+1  = 𝑋𝑡+1 − 𝑅𝑡+1      (3.5) 

Az idősor minden eleméből le kell vonni a determinisztikus tag értékét, a fennmaradó 

halmazban csak a valószínűségi értékek maradnak. Ha 휀𝑡+1 normál eloszlást követ, 𝜎𝜀,𝑡+1 

szórás és 휀�̃�+1várható érték meghatározandó. A várható érték és szórás ismeretében a 

továbbiakban tetszőleges 휀𝑡+1 normál érték állítható elő normál eloszlású véletlen szám 

generálásával. A normáleloszlású véletlen Box-Muller transzformáció segítségével állítható elő 

(Paley és Wiener, 1934).  

 

4.2.2 A biológiai vonalra ráfolyó szennyvízadatok hiánypótlása, levegőztetés  

A biológiai vonalra ráfolyó terhelések meghatározását tekinthetjük az eleveniszapos rendszer 

szennyvíz modellezésénél az első lépésnek. Napi mérések álltak rendelkezésre a 2010 

augusztusa és 2017 márciusa közötti időszakra. A mérések releváns információval szolgáltak a 

vízhozam, KOIk, BOI5, összes foszfor, ortofoszfát-foszfor, ammónium-nitrogén, összes 

nitrogén és lebegőanyag tekintetében a biológiára ráfolyó és elfolyó mintavételi pontoknál. 

Rendelkezésre állt információ a levegőztetésről, vízhőmérsékletről, iszapelvétel és nitrát 

recirkuláció mértékéről, illetve az iszap szárazanyag tartalmáról. Bizonytalansági faktor volt 

ugyanakkor a vízhozam adat, ugyanis a biológiai vonalakra érkező összes mennyiség mért, nem 

az egyes vízvonalra eső rész. Egyenletes rávezetés ellenére sem azonos a bukóélekre érkező 

mennyiség. Az üzemeltetés során egyes biológiai vonalak tartalékként funkcionálnak, 

pontosabb információ a levegőztetés mérési adatai alapján áll rendelkezésre. 2010 és 2015 

között bizonyos napokon a szennyvízkomponens mérési eredmények nem álltak rendelkezésre, 

2012 júliusát követően a mérések gyakorisága nő, a hiányos adatsorok előfordulása ritkább. 

Egy könnyen alkalmazható módszert dolgoztam ki annak érdekében, hogy a dinamikus 

szimulációnál az adathiányos részeket is figyelembe tudjuk venni, mely a neurális hálók 

alkalmazására épül. A módszer csak egy mellékszálát képezi az értekezésnek, ezért bemutatása 

a függelékben található [2.2.1]. A levegőztetésre vonatkozólag, csak aerob-anox levegőztetési 

arány és alkalmazott átlag koncentráció állt rendelkezésre, melynek bemutatása az előbbi 

mellékletben fellelhető. 

 

4.2.3 A választott modell kalibrálási eredménye 

A nagyvárosi szennyvíztisztító telepre történő kalibrációjánál Petersen és társai (2000) (Henze 

et al., 2000) által javasolt előkészítő és kalibrációs lépéseket alkalmaztam, melyek az alábbiak: 
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• Tervezési adatok: reaktor térfogatok, szivattyú és levegőztetési ráták, a levegőztetés 

kapacitása rendelkezésre állt. 

• Üzemelési adatok: vízhozamok – átlagos és dinamikus trajektóriák, a befolyó és elfolyó 

recirkulációs anyagáramok, levegőztetési és vízhőmérsékleti adatokat az üzemeltető 

rendelkezésre bocsátotta. 

• Nyomjelzős tesztet a hidraulikai modell karakterizálásához nem végeztem. 

• Ülepítési teszt, az ülepedési karakterisztika rendelkezésre állt az üzemeltető által. 

• Adat a befolyó és elfolyó szennyvíz anyagáramokról, napi szinten rendelkezésre álltak, 

úgymint lebegőanyag, KOIk, TKN, NH4-N, NO3-N, PO4-P, iszap szárazanyagtartalmára 

vonatkozó adatok. A reaktorok KOI-frakció aránya helyszíni mérés során került 

meghatározásra két alkalommal. 

• Állapotváltozók érzékenységénél szakirodalmi adatokra támaszkodva Brun et al. (2002) 

javaslatát vettem figyelembe, mely szerint: együttes kalibráció alkalmazható a 

hidrolízist tekintve, KH, KX paraméterek a legérzékenyebbek. Az autotrófokra jellemző 

bAUT, μAUT paramétereknél a nagy kollinearitás miatt μAUT paramétert kalibráltam. Nem 

foszfor akkumuláló heterotróf kultúra kalibrációs beavatkozási pontjai μh maximális 

növekedési ráta, bh lebomlási tényező szintén magas kollinearitással rendelkezik, μh 

értéket kalibráltam. Továbbá KA,H és KF,H könnyen bontható szubsztrát félszaturációs 

állandóit finomhangoltam. A PAO mikroorganizmusok foszfor felvételéhez a reaktor 

elején és végén célszerű ortofoszfát mérést végezni. A szennyvíztisztító telep sajátos 

kialakítása miatt az anaerob térrészből azonban nem volt mód mintát venni (lezárt 

reaktor térrész). A levegőztetett reaktorokban Kp és μPAO növekedési rátát 

módosítottam. (Havi felbontású vegyszeres kicsapás mennyiségét napi értékre 

számoltam, állandónak feltételezve.) 

 

Az auto-kalibrációt BLIND algoritmussal végeztem a sajátfejlesztésű IWASP programban, 

néhány eredmény az alábbiakban látható (4.2.1. ábra-4.2.4. ábra), illetve a függelékben [2.2.2] 

mellékelve. 
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4.2.1. ábra. IWASP-módosított ASM3 bioP modell összehasonlítása a mért PO4-P értékekkel, 2017.01.10. – 

2017.03.21. (kalibrált és kalibrálatlan modell-összehasonlítás). 

 

 

4.2.2. ábra. IWASP-módosított ASM3 bioP modell összehasonlítása a mért NH4-N értékekkel, 2013.05.26. – 

2013.08.24. (kalibrált és kalibrálatlan modell-összehasonlítás). 
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4.2.3. ábra. IWASP-módosított ASM3 bioP modell összehasonlítása a mért ÖN értékekkel, 2013.08.24. – 

2013.11.22. (kalibrált és kalibrálatlan modell-összehasonlítás). 

 

 

4.2.4. ábra. IWASP-módosított ASM3 bioP modell összehasonlítása a mért KOI értékekkel, 2015.04.01. – 

2015.06.30. (kalibrált és kalibrálatlan modell-összehasonlítás). 

 

A kalibrálatlan ASM3bioP modellről elmondható, hogy az összes nitrogén tekintetében 

megfelelő előrejelzés figyelhető meg a vizsgált telep esetében, azonban a nitrifikáció 

hatékonysága 10%-kal eltér. A modell tehát a KOIk-ból származó szerves nitrogén mennyiségét 

és a denitrifikáció mértékét jól közelítette, de az autotróf nitrifikációs folyamat az 

alapmodellben alulbecsült. Legrosszabb előrejelzés az elfolyó ortofoszfát esetében áll elő, de a 

vegyszeres kicsapás mértéke nem megfelelően dokumentált, így ebből messzemenő 

következtetést nem lehet levonni. Itt érdemes kiemelni, hogy az alapmodell szerint számított 

biológiai többletfoszfor eltávolítás nem érte el a befolyó ortofoszfát 20%-át. 
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4.3 ASM modellek komplexitásának csökkentése  

A dinamikus modellek automatizált, gépi optimalizálásánál hatékony keresési algoritmust 

alkalmazunk, melyhez nagyszámú ismételt szimulációs futtatás szükséges, mely időigényes 

lehet a hosszabb idősorok futtatásánál. Az ASM modellek gépi optimalizációs feladatokra 

történő alkalmazása részben az időfaktor problémája miatt került háttérbe. Ha tehát sikerülne 

az ASM folyamatleírás komplexitását csökkenteni, és olyan folyamatleíró mátrixot előállítani, 

amely a numerikus modell jól közelitő megoldáshoz kapcsolódik, akkor adódik a kérdés, hogy 

sikerül-e a leíró mátrix paramétereire neurális hálót megtanítani, amely várhatóan 

nagyságrenddel gyorsabb megoldást eredményezne.  

 

Az első kérdés, ami felmerül, hogy az ASM modell komplexitásának csökkentése, adekvát 

eredményekkel szolgálhat-e: a válasz, hogy igen, az ASM No.1 modell linearizációjára mutat 

példát Smets és társai (2002). Utóbbi esetben a neurális háló alkalmazása helyett matematikai 

levezetés során jutottak el egy lineáris modellhez, ahol a cél a kalibráció felgyorsítása volt. Egy 

másik alkalmazott módszer a szinguláris perturbáció módszere (Steffens et al., 1996). A 

biológiai szennyvíztisztítás leíró folyamatainak tulajdonsága miatt azt vizsgálták, hogy mely 

modell állapotváltozók függetleníthetők a többitől, és a folyamat dinamizmusától függően 

gyors, közepes és lassú kategóriákba sorolták a komponenseket. A feltételezés szerint a gyors 

folyamatok egy adott időlépés hosszon belül permanens állapotot érnek el, ezért neglikálhatók 

a differenciál-egyenletrendszerből.  

Jeppson és Olsson (1993) egy teljesen más módszert mutat be az ASM1 modell 

komplexitásának csökkentésére, amit nem matematikai alapokra vezetnek vissza, hanem a 

rendszer fizikai tulajdonságaiból indulnak ki: az oldott oxigén komponenst kizárják, 

feltételezve, hogy az mindig rendelkezésre áll, másodsorban az egy órán belüli változást mutató 

dinamikus komponenseket kizárják a modellből, továbbá oldott és partikulált szervesanyagot 

modell szinten egy komponensként kezelik. Minden említett szakirodalmi példa közös 

motivációja a modellek leegyszerűsítésének igénye, abból a célból, hogy nagyszámú 

szimulációt lehessen elvégezni, illetve lehetővé tegyék a modellek auto-kalibrációját. Jelen 

esetben az ASM3 bioP modellt választottam az eredmények bemutatására. Az ASM3 bioP 

modell az ASM1-hez képest bonyolultabb (17 állapotváltozó és 23 leíró folyamat jellemzi), a 

szervesanyag és nitrogén eltávolítás mellett a biológiai többletfoszfor eltávolítást írja le 

(Siegrist et al., 2002).  
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5 Eredmények 

5.1 Kvadratikus modellek 

Az itt levezetett és bemutatni kívánt kvadratikus modell és alkalmazott neurális háló paraméter 

becslésre tetszőleges eleveniszapos szennyvíz modell esetében alkalmazható. A modell 

kidolgozásának célja az ASM modell komplexitásának csökkentése volt, a 

differenciálegyenletek helyettesítése érdekében, azaz modell-komplexitás redukciós eljárásnak 

tekinthető. Részleteiben a következő az elgondolás alapja: a differenciálegyenlet-rendszer 

lépésközökben számolt koncentráció változás eredményeit helyettesíteni lehet másodfokú 

polinom görbékkel, explicit módszerrel. A várt eredmény ezáltal a számítási sebesség javulása 

a numerikus differenciáláshoz képest: a kvadratikus modell egy tökéletesen elkevert reaktor 

tetszőleges kezdeti értékéhez kapcsolódóan a helyettesítő görbe általános képlete, és a neurális 

háló pedig ezen kezdeti feltételekre jellemző ASM modell közelítése a görbe paramétereire 

vonatkozóan. Eredményül a folyamatleírás (kvadratikus közelítéshez kapcsolódó) leíró 

mátrixát kapjuk, ha az összes állapotváltozó paramétereit tekintjük. A kvadratikus modellek 

levezetése és alkalmazása bemutatásra kerül a 4.3. fejezetben. 

Az új módszer akkor lehet gyorsabb a differenciál-egyenletrendszer számításához képest, ha a 

neurális háló számítási igénye kevesebb. A multilayer perceptron (MLP) neurális háló 

univerzális függvény-approximátor szerepét tölti be. Előnye itt abban rejlik az általános 

regressziós modellekhez képest, hogy a neuronok számának csökkentésével a közelítendő 

modell a szükséges pontosságig leegyszerűsíthető.  

 

5.1.1 Kiindulási feltételek 

A modell komplexitásának csökkentését két közelítő függvény-leírással vizsgáltam. Célom 

volt, hogy valamely [0-T] időlépésben, amelyben a technológián keresztül permanens 

vízmozgást feltételeztem, olyan egyszerű C(t) időfüggvényekkel közelítsem a technológiai 

reaktorból elfolyó víz komponenseinek koncentrációját, amely a leírás lényegesen egyszerűbb 

megvalósításához vezet, de pontosan visszaadja az anyagmegmaradás törvényét, és a reakció 

dinamika is helyesen jelenjen meg benne. 

 

A tökéletesen elkevert reaktor modell minden szennyvíz állapotváltozóra leírható: 

 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
=  𝑟(𝐶) +

𝑄

𝑉
(𝐶𝑖𝑛𝑓 − 𝐶),      (3.6) 
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                    ],...,[ 1 nccC =        (3.7) 

 

itt ],...,[ inf,1inf,inf nccC = …a reaktor bemenő koncentráció vektora, ],...,[ 1 nccC = … a kimenő 

koncentráció vektora,  𝑟(𝐶)…a választott ASM modell Gujer mátrixa alapján behelyettesíthető 

reakciókinetikai egyenletrendszer, mely a függelék [1.1] fejezetében található. Ez egy nem-

lineáris differenciálegyenletrendszer, amelyet numerikusan integrálva 𝐶 koncentráció vektor 

meghatározható. A kvadratikus modellt a differenciálegyenlet rendszer helyettesítésére 

kívánom alkalmazni, azonban nem egy pillanatnyi ∆t, differenciálisan kicsiny időlépés 

számítására, hanem egy hosszabb ∆t <<T, pl. T> 5 min időlépésre. A kvadratikus modell 

megoldás görbéinek azonban a differenciálegyenlet iteratív lépéseiben számolt értékeit kell 

közelítenie, ezt három feltételhez rögzítettem: 

• Bevezetem az 𝑆𝐴𝑆𝑀 = ∫ 𝐶 𝑑𝑡
𝑇

0
 jelölést, és az anyagmegmaradást megkövetelő 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑑 =

 𝑆𝐴𝑆𝑀 feltételt támasztom, mert a kvadratikus közelítő modellnek anyagmérleg helyesen 

kell illeszkedni a differenciál-egyenletrendszerből számított koncentráció eredmények 

integráljához, T időlépésre. 

 

• 𝐶𝑞𝑢𝑎𝑑 (0) = 𝐶 (0)  

Kezdeti feltétel: a kvadratikus modell görbéi t=0 időpontban illeszkednek a differenciál-

egyenletrendszer t=0 időpontban adott értékeihez. 

 

• 𝐶𝑞𝑢𝑎𝑑 (𝑇) = 𝐶 (𝑇)  

• A kvadratikus modell görbéi t=T időlépésben is illeszkednek a differenciál-

egyenletrendszer t=T időpontban meghatározott értékeihez. 

A három feltételt a 5.1.1. ábra szemlélteti egy tetszőleges szennyvíz állapotváltozóra.  
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5.1.1. ábra. ASM modell és közelítése a kvadratikus modellel. 

 

A három feltétel, mint az ábrából is látható szükséges, de nem elégséges feltételt szab a 

kvadratikus modell pontos illeszkedésére. A feladat részének tekinthető tehát T időlépés 

meghatározása, ahol a másodfokú polinomiális approximáció az ASM modellre kielégítő 

eredményt ad.  

 

A numerikus módszer (Cash Karp módszer) lépésköze alatt egy rövid ∆t időlépés-hossz 

értendő, mely például az ASM differenciál-egyenletrendszer megoldásánál általában 10sec-

10perc nagyságrendben változik. A numerikus-differenciálásnál szükséges időlépés általában a 

szennyvízfrakció változásának dinamikájától függ (pl. a reakciókinetika gyorsaságától). 

Például a könnyen bontható szervesanyag változékonysága gyors, erősen dinamikus folyamat, 

a biomassza koncentráció változása ellenben lassú folyamat. Az időlépés hosszának 

meghatározása ennél összetettebb feladat, ugyanis a szennyvízhozam változásával arányosan a 

tartózkodási idő is befolyásolja (rövid tartózkodási idő mellett rövid időlépések alkalmazása 

szükséges). 

 

5.1.2 A kvadratikus modell „A” változata 

A modell komplexitásának csökkentését közelítő függvény-leírással vizsgáltam. Célom volt, 

hogy valamely [0-T] időlépésben, amelyben a technológián keresztül permanens vízmozgást 

feltételeztem, olyan egyszerű C(t) időfüggvényekkel közelítsem a technológiai reaktorból 

elfolyó víz komponenseinek koncentrációját, amely a leírás lényegesen egyszerűbb 

megvalósításához vezet, de pontosan visszaadja az anyagmegmaradás törvényét, és a reakció 

dinamika is helyesen jelenjen meg benne. 

 

t=0 t=T
t

C

2) C(0) = Cquad(0)
3) C(T) = Cquad(T)

1) 𝑆𝐴𝑆𝑀 = ∫ 𝐶 𝑑𝑡
𝑇

0
=    𝑆𝑞𝑢𝑎𝑑



44 

 

Az „A” modellben feltételeztem, hogy mind a reaktorba befolyó terhelés tömegárama, mind 

az )(Cr kinetikai egyenletek sebesség értékei az idő kvadratikus függvényei a [0-T] 

időlépésben. Szétválasztottam a külső terhelés és a reakciók hatásait, a két feltételi egyenlet: a 

T időbeli koncentráció és a kimenő tömegáram integrálja pontos meghatározásának feltételi 

egyenletei alapján felírtam a folyamatleírás polinomjainak [br, dr] együttható mátrixát.  

Az ismeretlen polinom-együtthatók meghatározásának további feltétele, hogy ismerjük a [0-T] 

időlépésben minden komponensre az elfolyó össztömeget, és az időlépés végi (T időpontbeli) 

koncentráció értékét. Erre az ASM modell numerikus megoldásából pontos közelítés nyerhető. 

Így egy kvadratikus időfüggvény együttható mátrixának meghatározására egyszerűsödik a 

feladat. Ezt a kezdeti feltételek, a reaktor térfogat, a hőmérséklet, a térfogatáram függvényében 

neurális háló (ANN) módszerével közelítettem. 

Az első kvadratikus modell értelmezésében nyújt segítséget a 5.1.2. ábra. 

 

 

5.1.2. ábra. Az „A” kvadratikus modell koncentráció-változásának leírása egy reaktorban. 

 

A feltételezés szerint, ha a reaktorban befolyó szennyvíz T időintervallumban ismert, illetve 

másodfokú polinomként (kvadratikus alakban) kifejezhető minden komponensre: 

 

𝐶𝑖𝑛𝑓(𝑡) =  𝐶𝑖𝑛𝑓(0) + 𝑏𝑡 + 𝑑𝑡
2     (3.8) 

 

Illetve kezdeti feltétel szerint a reaktor koncentrációja t=0 –ban 𝐶(0) koncentrációt vesz fel, 

akkor a reaktorból elfolyó görbe egyenlete 𝐶(𝑡) is meghatározható. A 𝐶(𝑡) -t leíró polinomra 

vonatkozó forma jelen esetben nem ismert, azonban még egy feltételezéssel élhetünk: 

2) Kezdeti koncentráció:

C 0
1) Befolyó frakció görbéje:

𝐶𝑖𝑛𝑓 𝑡 = 𝐶𝑖𝑛𝑓 0 + 𝑏 ∗ 𝑡 + 𝑏 ∗ 𝑡2

3) Elfolyó összes 

anyagmennyiség

𝑆𝐴𝑆𝑀 =  𝐶 𝑡 𝑑𝑡

𝑡=𝑇

𝑡=0

• Meghatározandó reakciókinetika 

kvadratikus alakja:

𝐶 𝑡 = 𝐶 0 +   ∗ 𝑡 + 𝐷 ∗ 𝑡
2

• Illetve elfolyó koncentráció 

görbe

C(t)=? 

1) Befolyó frakció görbéje:

𝐶 𝑛𝑓 𝑡 = 𝐶 𝑛𝑓 0 + 𝑏 ∗ 𝑡 + 𝑑 ∗ 𝑡 
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A reakciókinetikai hatást leválasztjuk a vízhozam adta terheléstől, illetve a reakciókinetikai 

hatás szintén kvadratikus formában felírható minden komponensre: 

 

𝐶 (𝑡) =  𝐶 (0) + 𝑏 𝑡 + 𝑑 𝑡
2     (3.9) 

 

amelyben viszont 𝐶 (0) értékek ismertek, melyek a t=0 –ban a Gujer mátrixba történő 

behelyettesítésből számolhatók. Első lépésben br és dr paramétereket kell levezetni, illetve 

meghatározni C(t) függvény kapcsolatot, amely a szennyvízfrakció koncentrációjának 

alakulását írja le t idő függvényében. 

 

Tetszőleges ASM modell esetére az „A” változat kvadratikus modell levezetése a függelékben 

található [2.3.1]. 

A levezetésekből kapott egyenletek a következőképpen néznek ki. 

A két ismeretlen meghatározható a függelék [2.3] fejezetében levezetett módon, ahol a 

reakciókinetikai tag együtthatói az alábbiak: 

 

𝛾0,𝑖
(𝑇)𝛿2 − 𝛾3(𝑇)𝑆0,𝑖

𝛿2𝛾2(𝑇) − 𝛿1𝛾3(𝑇)
= 𝑏 𝑖 

 

𝑆0,𝑖 − 𝑏 𝑖𝛿1

𝛿2
= 𝑑 𝑖 

(3.10) 

  

ahol a korábbi összefüggések a 3.10 egyenletek szerint: 

 

𝑄
𝑉⁄ = 𝑘 

𝛽 =
1

𝑘
−
𝑒−𝑘𝑡

𝑘
− 𝑇 

𝛾1 =
1

𝑘
−
𝑒−𝑘𝑡

𝑘
 , 𝛾2 =

𝑒−𝑘𝑡

𝑘2
−

1

𝑘2
+
𝑡

𝑘
 , illetve 𝛾3 =

2

𝑘3
+
𝑡2

𝑘
−
2𝑒−𝑘𝑡

𝑘3
−
2𝑡

𝑘2
 

 

T időlépésre t=T 

𝛿1 = (
𝑇2

2𝑘
+

𝛽

𝑘2
) és 𝛿2 = (

𝑇3

3𝑘
−
𝑇2

𝑘2
−
2𝛽

𝑘3
) 

 

(3.11) 



46 

 

𝛾0,𝑖
(𝑇) = 𝑐𝐴𝑆𝑀,𝑖

(𝑇) − 𝑐𝑖
(𝑡=0)𝑒−𝑘𝑇 − 𝑎𝑙

∗
𝑖
𝛾1(𝑇) − 𝑎 𝑖𝛾1(𝑇) −  𝑏𝑙

∗
𝑖
𝛾2(𝑇) −  𝑑𝑙

∗
𝑖
𝛾3(𝑇) 

𝑆0,𝑖 = 𝑆𝐴𝑆𝑀.𝑖 − 𝑆𝐼𝑁𝐹,𝑖 − 𝑎 𝑖 (−
𝛽

𝑘
) 

𝑆𝐼𝑁𝐹,𝑖 = 𝑐𝑖
(𝑡=0)(𝑇 + 𝛽) + 𝑎𝑙

∗
𝑖
(−
𝛽

𝑘
) + 𝑏𝑙

∗
𝑖
(
𝑇2

 𝑘
+
𝛽

𝑘2
) + 𝑑𝑙

∗
𝑖
(
𝑇3

3𝑘
−
𝑇2

𝑘2
−
 𝛽

𝑘3
) 

 

𝑎𝑖 = 𝑎𝑙𝑖
∗ + 𝑎 𝑖 ,  𝑏𝑖 = 𝑏𝑙𝑖

∗ + 𝑏 𝑖, illetve 𝑑𝑖 = 𝑑𝑙𝑖
∗ + 𝑑 𝑖 

0 < 𝑡 < 𝑇 

 

illetve a koncentráció változását leíró görbe: 

𝑐𝑖
(𝑡) = 𝑐𝑖

(𝑡=0) − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1 +
𝑏𝑖𝑡

𝑘
+
𝑑𝑖𝑡

2

𝑘
−
 𝑑𝑖𝑡

𝑘2
+ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1𝑒

−𝑘𝑡 

ahol 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1 = 𝑐𝑖
(𝑡=0) −

𝑎𝑖
𝑘
+
𝑏𝑖
𝑘2
−
 𝑑𝑖
𝑘3

 

 

 

A levezetett egyenleteket a teljesen elkevert bioreaktor tetszőleges ASM modelljének 

közelítésére lehet alkalmazni. Látható azonban, hogy minden kezdeti feltételhez eltérő 

𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑑𝑖értékek tartoznak, továbbá az elfolyó anyagáramot leíró 𝑆𝐴𝑆𝑀,𝑖 meghatározásához az 

ASM modell futtatására van szükség. A bemutatott kvadratikus modell valójában egy választott 

approximációs módszer együttesével válhat az ASM modell helyettesítőjévé. A feladat 

megoldásához lehet alkalmazni nem-lineáris regressziós módszert, fuzzy-logikát, illetve 

neurális hálót. Mindegyikben közös, hogy egy bemeneti halmaz és kimeneti halmaz közti 

transzformációt képezik le, továbbá interpolációra alkalmasak. A megoldáshoz a későbbiekben 

MLP neurális hálót alkalmazok. A modell az alábbiak szerint algoritmizált: 

 

1)Iteratív módszerrel adott értelmezési tartományban megadjuk minden Δt=T lépésre a 

bemeneti tömegáramot leíró mátrixot 𝐴 𝐷𝐿,𝑖𝑛𝑓 -et, (kezdeti feltételek): 

𝐴 𝐷𝐿,𝑖𝑛𝑓  ∈ 𝐻1 

ahol 
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 𝐴 𝐷𝐿,𝑖𝑛𝑓 = [

𝑎𝑙1 , . . , 𝑎𝑙𝑛
𝑏𝑙1 , . . , 𝑏𝑙𝑛
𝑑𝑙1 , . . , 𝑑𝑙𝑛

] 

minden szennyvíz állapotváltozót leíró mátrix.  

 

2)Reaktor minden kezdeti feltétele adott a kiinduló koncentrációk tekintetében:  

𝐶0 = [𝑐1
(𝑡=0) , … , 𝑐𝑛

(𝑡=0)] 

𝐶0 ∈ 𝐻2 

továbbá ismert a reaktorba befolyó Q térfogatáram, illetve V reaktortérfogat.  

 

3) Az ASM modell alapján számítható minden 𝐻1 é𝑠 𝐻2 elemeinek kezdeti feltételére a  

𝐶𝑡=𝑇 = [𝑐1
(𝑡=𝑇) , … , 𝑐𝑛

(𝑡=𝑇)] , 𝐶𝑡=𝑇  ∈  𝐻3 

𝑆𝐴𝑆𝑀 = [𝑆𝐴𝑆𝑀,1 , … , 𝑆𝐴𝑆𝑀,𝑛], 𝑆𝐴𝑆𝑀  ∈ 𝐻4 

azaz t=T időbeni koncentrációk és kumulált tömegáramok mennyiségei számíthatók. 

 

4)A 5.1.1 fejezet összefüggései alapján a reakciókinetikai együtthatók vektorai 

meghatározhatók: 

 𝐷𝑅,𝑜𝑢𝑡 = [
𝑏 1 , . . , 𝑏 𝑛
𝑑 1 , . . , 𝑑 𝑛

] ,  𝐷𝑅,𝑜𝑢𝑡  ∈ 𝐻𝑜𝑢𝑡 

 

5)Ha 𝐻𝑖𝑛 = 〈𝐴 𝐷
𝐿,𝑖𝑛𝑓 ∈ 𝐻1 , 𝐶0 ∈ 𝐻2 〉 

𝑓:𝐻𝑖𝑛
𝑡=𝑇
→  𝐻𝑜𝑢𝑡 

 

Azaz keressük f-függvényt, mely minden komponensre, a bemeneti tömegáramok 

kvadratikus leírása (folyamatleíró mátrixa) ismeretében, illetve a reaktor t=0 időpontbeli 

kezdeti koncentrációjának alapján előállítja a reakciókinetikai tag  𝐷𝑅,𝑜𝑢𝑡 mátrixát.Ha az f 

függvény ismert akkor t=T időpontra anyagmérleghelyesen meghatározható 𝑐𝑖
(𝑇)

 és 

remélhetőleg 𝑐𝑖
(𝑡)

 közbenső koncentráció értékekre is jó közelítést ad a differenciálegyenlet 

helyettesítő görbéje, mely az alábbi alakot öltötte: 

 

𝑐𝑖
(𝑡) = 𝑐𝑖

(𝑡=0) − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1 +
𝑏𝑖𝑡

𝑘
+
𝑑𝑖𝑡

2

𝑘
−
2𝑑𝑖𝑡

𝑘2
+ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1𝑒

−𝑘𝑡            (3.12) 
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A keresett f-függvényt a neurális háló segítségével határozzuk meg: 

• A tanulási folyamatban a 𝐻𝑖𝑛 adja a neurális háló bementét és elvárt eredmények 

kimeneti halmazát a 𝐻𝑜𝑢𝑡. A neurális háló függvény approximációt valósít meg 

𝑓𝑛𝑒𝑢 á𝑙 ≈ 𝑓. 

• A futtatási fázisban minden 𝐻𝑖𝑛 elemére előáll ~𝐻𝑜𝑢𝑡 közelített értéke. 

A kvadratikus modell és neurális háló kombinációja tehát a differenciálegyenlet közelítését 

valósítja meg.  

 

A kezdeti feltételezés szerint a reaktorba befolyó anyagáram és reakciókinetika 

különválasztható két kvadratikus taggá, ahol csak a reakciókinetikára kell becslést végezni. 

A reakciókinetikai tag kvadratikus közelíthetősége nem garantált, ezért illeszkedés-

vizsgálathoz kell folyamodni, ami a következő fejezetek tárgya lesz.  

 

5.1.3 Az „A” típusú kvadratikus modell illeszkedés-vizsgálata 

A kvadratikus közelítésnél két feltétel teljesül:  

• T idő alatt bekövetkezett anyagmérleg változás a kvadratikus közelítésnél megegyezik 

a differenciál-egyenlet T időre vett numerikus integráljával. 

• A kezdeti t=0 és t=T időpontban a koncentrációk megegyeznek.  

A két feltétel tetszőleges folytonos görbére teljesülhet és önmagában külön vizsgálat tárgyát 

kell, hogy képezze a függvényapproximáció minősége, az alkalmazott értelmezési tartomány T 

időintervallumára. A bemutatott kvadratikus modell illesztése tehát csak bizonyos 

időintervallumra vonatkoztatva lehet adekvát módszer. A feltételezés szerint minél rövidebb 

időléptékre vonatkoztatjuk a függvényközelítési módszert, annál valószínűbb, hogy az egyszerű 

lineáris egyenlettel történő közelítés is alkalmazható:  

),...,1(),0(

~

niTt

tbdc ii

=

=
 

Keressük azt a maximális T időlépést, amelyre a levezetés alapján alábbi függvényalak még 

elfogadható közelítést ad.  

𝑐𝑖
(𝑡) = 𝑐𝑖

(𝑡=0) − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1 +
𝑏𝑖𝑡

𝑘
+
𝑑𝑖𝑡

2

𝑘
−
2𝑑𝑖𝑡

𝑘2
+ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1𝑒

−𝑘𝑡 (3.13) 

 

A megfelelő illeszkedés minősítését egy indikátorhoz szükséges kötni, mely például lehet az 

eredeti függvény és függvényközelítés lineáris kapcsolatának nagysága és iránya, azaz a 

korreláció értéke a teljes T időintervallumra nézve, az alábbiakban ezt alkalmazzuk. 
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5-1. csoportábra. Az ábrák azt mutatják, hogy 0<t<T időintervallumban milyen mértékű a kvadratikus modell 

illeszkedése az ASM modell megoldásaihoz képest (állapotváltozók jelölése: lásd Függ.1.2). 

  

  

 

Az ábrázolt ponthalmaz a T=5 perces időlépés köztes pontjait is ábrázolja, extrapolált értékeket 

nem tartalmaz. A modell illeszkedése változó képet mutat: a vizsgált partikulált 

komponenseknél (heterotróf biomassza és polifoszfát sejtanyag) a korreláció mértéke közepes, 

azonban a vizsgált oldott komponenseknél ennél gyengébb. Az illeszkedés-vizsgálatról 

pontosabb képet kaphatunk, ha szúrópróbaszerűen ábrázoljuk az idő függvényében a 

kvadratikus modell és a differenciálegyenlet megoldásait. Szemléltetés céljából 5 szennyvíz 

modell-komponensből kiválasztottam 4-4 mintát szúrópróbaszerűen, az 5 és 10 perces 

illeszkedés vizsgálatból. Az alábbiakban a T=5 perces modellben az interpoláció a 0-5 perc 

közötti értékekre értendő, 5-10 perc között extrapolált becslésről beszélünk.  

További vizsgálatok a függelékben [2.3.2] találhatók. 
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5-2. csoportábra. Szúrópróba vizsgálat a kvadratikus modell illeszkedésére. 0-5 perc interpoláció, 5-10 perc 

extrapoláció. 

  

  

  

  

 

Az interpolált intervallumon belül a hirtelen bekövetkezett változásokat a modell rosszul 

követi, a modell extrapolációra a minták alapján nem alkalmas. Az alábbiakban a T=10 perces 

modell-illeszkedések szemléltetése következik, melyek szúrópróbaszerűen lettek kiválasztva. 

A 10-20 perces intervallumban a modell extrapolált értékei láthatók. 
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5-3. csoportábra. Szúrópróba vizsgálat a kvadratikus modell illeszkedésére. 0-10 perc interpoláció, 10-20 perc 

extrapoláció. 

  

  

  

  

 

A T=10 perces szúrópróba illeszkedés-vizsgálatnál is látható, hogy az extrapolált szakaszon a 

differenciálegyenlet és modell-approximáció görbe-karakterisztikája jelentősen eltér. A 

𝐶𝑖
(𝑡) = 𝐴𝑖 +  𝑖𝑡 + 𝐷𝑖𝑡

2 + 𝐸𝑖𝑒
−𝑘𝑡    (3.14) 
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másodfokú polinom és negatív exponenciális tag összegének alakja, a bemutatott vizsgálatok 

alapján kevésbé ideális függvény közelítés a differenciál-egyenlet approximációjára. A 

következő fejezetekben egy alternatív kvadratikus közelítő modell levezetése történik, és 

érzékenységvizsgálatok alapján az alkalmas modell kiválasztását célozzuk meg. 

 

5.1.4 A kvadratikus modell „B” változata 

A modell komplexitásának csökkentését alternatív közelítő függvény-leírással vizsgáltam. 

Célom volt, hogy valamely [0-T] időlépésben, amelyben a technológián keresztül permanens 

vízmozgást feltételeztem, olyan egyszerű C(t) időfüggvényekkel közelítsem a technológiai 

reaktorból elfolyó víz komponenseinek koncentrációját, amely a leírás lényegesen egyszerűbb 

megvalósításához vezet, de pontosan visszaadja az anyagmegmaradás törvényét, és a reakció 

dinamika is helyesen jelenjen meg benne. 

A „B” modell egyszerűbb: feltételeztem, hogy a reaktorba befolyó tömegáram az idő 

kvadratikus polinom-függvénye. E feltevés mellett, meghatároztam a fenti egyenlet analitikus 

megoldását. Rekurzív megoldást kerestem, amely a kimeneti koncentráció hasonlóan 

kvadratikus időbeli leírásához kapcsolódott. Az analitikus megoldásból az exponenciális tagot 

elimináltam, két feltétel mellett. Az egyik feltétel volt a T időpontbeli megoldás helyes 

közelítése, a másik pedig az, hogy a közelítő megoldás által számított [0-T] időlépésbeli kimenő 

össztömeget a közelítő megoldás helyesen adja vissza. 

A folyamat leírás együtthatóira a numerikus modell viselkedése alapján tanítottam az ANN-t.  

Vizsgálataim arra irányultak, hogy a gyors ANN megoldás milyen pontossággal érhető el, és 

melyik modell szolgáltat megbízhatóbb eredményeket. A második kvadratikus modell 

értelmezésében nyújt segítséget a 5.1.3. ábra. 
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5.1.3. ábra. A „B” kvadratikus modell koncentráció-változásának leírása egy reaktorban. 

 

A feltételezés szerint, ha a reaktorba befolyó szennyvíz T időintervallumban ismert, illetve 

másodfokú polinomként (kvadratikus alakban) kifejezhető minden komponensre, illetve 

kezdeti feltétel szerint a reaktor koncentrációja t=0-ban 𝐶(0) koncentrációt vesz fel, akkor a 

reaktorból elfolyó görbe egyenlete, 𝐶(𝑡) is meghatározható. A 𝐶(𝑡) függvényt leíró polinomra 

vonatkozó forma jelen esetben kvadratikusnak feltételezett, tehát a reakciókinetikai hatást nem 

választjuk le a vízhozam terheléstől. A levezetés célja, hogy a feltételezett kvadratikus alakban 

B és D együtthatókat meg tudjuk határozni, bármilyen kezdeti feltétel mellett. 

 

A levezetés a függelék [2.4.1] fejezetében megtalálható. 

 

𝐶 = [𝑐1
(𝑡), … , 𝑐𝑛

(𝑡)] 

𝑐𝑖
(𝑡) = 𝑐𝑖

(𝑡=0) + 𝑏𝑖𝑡 + 𝑑𝑖𝑡
2 

(0 < 𝑡 < 𝑇) 

ahol 

(3.15) 

𝑑𝑖 = 3(
𝑐𝐴𝑆𝑀,𝑖
(𝑡=𝑇) − 𝑐𝑖

(𝑡=0)

𝑇2
−
 (𝑆𝐴𝑆𝑀,𝑖 − 𝑐𝑖

(𝑡=0)𝑇)

𝑇3
) (3.16) 

 

𝑏𝑖 =  
3(𝑆𝐴𝑆𝑀,𝑖 − 𝑐𝑖

(𝑇=0)𝑇) − (𝑐𝐴𝑆𝑀,𝑖
(𝑡=𝑇) − 𝑐𝑖

(𝑡=0))𝑇

𝑇2
 (3.17) 

 

2) Kezdeti koncentráció:

C 0
1) Befolyó frakció görbéje:

𝐶𝑖𝑛𝑓 𝑡 = 𝐶𝑖𝑛𝑓 0 + 𝑏 ∗ 𝑡 + 𝑏 ∗ 𝑡2

3) Elfolyó összes 

anyagmennyiség

𝑆𝐴𝑆𝑀 =  𝐶 𝑡 𝑑𝑡

𝑡=𝑇

𝑡=0

• Meghatározandó reakciókinetika 

kvadratikus alakja:

𝐶 𝑡 = 𝐶 0 +   ∗ 𝑡 + 𝐷 ∗ 𝑡
2

• Illetve elfolyó koncentráció 

görbe

C(t)=? 

1) Befolyó frakció görbéje:

𝐶 𝑛𝑓 𝑡 = 𝐶 𝑛𝑓 0 + 𝑏 ∗ 𝑡 + 𝑑 ∗ 𝑡 

Az elfolyó koncentráció görbe 

kvadratikus:

𝐶 𝑡 = 𝐶 0 +  ∗ 𝑡 + 𝐷 ∗ 𝑡2
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A levezetett egyenleteket az „A” modellhez hasonlóan a teljesen elkevert bioreaktorra lehet 

alkalmazni, tetszőleges ASM modell közelítése céljából. Minden kezdeti feltételhez 

eltérő 𝑏𝑖, 𝑑𝑖értékek tartoznak, továbbá az elfolyó anyagáramot leíró 𝑆𝐴𝑆𝑀,𝑖 meghatározásához 

ebben az esetben is az ASM modell futtatására van szükség. A bemutatott kvadratikus modell 

egy választott függvényközelítési módszer együttesével válhat az ASM modell helyettesítőjévé. 

A korábbiakban leírtakkal összhangban, a feladat megoldásához lehet alkalmazni nem-lineáris 

regressziós módszert, fuzzy-logikát, illetve neurális hálót. Mindegyikben közös, hogy egy 

bemeneti halmaz és kimeneti halmaz közti transzformációt képezik le, továbbá interpolációra 

alkalmasak. A megoldáshoz a későbbiekben MLP neurális hálót alkalmazok. A modell az 

alábbiak szerint alkalmazandó: 

 

1) Reaktor minden kezdeti feltétele adott a kiinduló koncentrációk tekintetében:  

𝐶0 = [𝑐1
(𝑡=0) , … , 𝑐𝑛

(𝑡=0)] és 𝐶0 ∈ 𝐻2 

továbbá ismert a reaktorba befolyó Q térfogatáram, illetve V reaktortérfogat. 

 

2) Megadjuk minden Δt=T lépésre a bemeneti tömegáramot leíró mátrixot 𝐴 𝐷𝐿,𝑖𝑛𝑓 –et, 

(kezdeti feltételek) 

𝐴 𝐷𝐿,𝑖𝑛𝑓  ∈ 𝐻1 

ahol 

 𝐴 𝐷𝐿,𝑖𝑛𝑓 = [

𝑎𝑙1 , . . , 𝑎𝑙𝑛
𝑏𝑙1 , . . , 𝑏𝑙𝑛
𝑑𝑙1 , . . , 𝑑𝑙𝑛

] 

minden szennyvíz állapotváltozót leíró mátrix.  

 

3) Az ASM modell alapján számítható minden 𝐻1 é𝑠 𝐻2 elemeinek kezdeti feltételére a  

𝐶𝑡=𝑇 = [𝑐1
(𝑡=𝑇) , … , 𝑐𝑛

(𝑡=𝑇)] ,  𝐶𝑡=𝑇  ∈  𝐻3 a reaktor-egyenlet numerikus integrálásával  

𝑆𝐴𝑆𝑀 = [𝑆𝐴𝑆𝑀,1 , … , 𝑆𝐴𝑆𝑀,𝑛],  𝑆𝐴𝑆𝑀  ∈ 𝐻4 

azaz t=T időbeni koncentrációk és kumulált tömegáramok mennyiségek számítható. 

 

4) A levezetett összefüggések alapján minden i. szennyvízkomponensre előáll 

𝑏𝑖 =  
3(𝑆𝐴𝑆𝑀,𝑖 − 𝑐𝑖

(𝑇=0)𝑇) − (𝑐𝐴𝑆𝑀,𝑖
(𝑡=𝑇) − 𝑐𝑖

(𝑡=0))𝑇

𝑇2
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𝑑𝑖 = 3(
𝑐𝐴𝑆𝑀,𝑖
(𝑡=𝑇) − 𝑐𝑖

(𝑡=0)

𝑇2
−
 (𝑆𝐴𝑆𝑀,𝑖 − 𝑐𝑖

(𝑡=0)𝑇)

𝑇3
) 

és a reaktorból elfolyó koncentráció időfüggvény kvadratikus közelítése: 

𝑐𝑖
(𝑡) = 𝑐𝑖

(𝑡=0) + 𝑏𝑖𝑡 + 𝑑𝑖𝑡
2  , (i=1,…,n) 

Ebből ABD kimeneti mátrix előállítható 

𝐴 𝐷 = [
𝑐1
(𝑡=0), . . , 𝑐𝑛

(𝑡=0)

𝑏1, . . , 𝑏𝑛
𝑑1, . . , 𝑑𝑛

] 

amelyből a 𝑐𝑖
(𝑡=0)

 , (i=1,…,n) a reaktor kezdeti koncentrációi ismertek. Az elfolyó 

koncentráció görbe meghatározásához csak BD mátrixot kell ismerni,  

 𝐷  ∈ 𝐻𝑜𝑢𝑡 

 

5) Ha 𝐻𝑖𝑛 = 〈𝐴 𝐷
𝐿,𝑖𝑛𝑓 ∈ 𝐻1 , 𝐶0 ∈ 𝐻2 〉 

𝑓:𝐻𝑖𝑛
𝑡=𝑇
→  𝐻𝑜𝑢𝑡 

 

Az „A” modellel analóg módon a keresett, modell-komplexitás csökkentő f-függvényt a 

neurális háló segítségével határozzuk meg: 

• A tanulási folyamatban a 𝐻𝑖𝑛 adja a neurális háló bemenetét és az elvárt eredmények 

kimeneti halmazát a 𝐻𝑜𝑢𝑡. A neurális háló függvény approximációt valósít meg 

𝑓𝑛𝑒𝑢 á𝑙 ≈ 𝑓. 

• A futtatási fázisban minden 𝐻𝑖𝑛 elemére előáll ~𝐻𝑜𝑢𝑡 közelített érték. 

A kvadratikus modell és neurális háló együttes kombinációja a differenciálegyenlet 

közelítését valósítja meg, így alkalmas az SASM, és CASM értékeket szolgáltató numerikus 

megoldás kiváltására. 

 

5.1.5 A „B” típusú kvadratikus modell illeszkedés-vizsgálata 

Az elemzésben keressük azt a maximális T időlépést, amelyre a levezett kvadratikus alak 

elfogadható közelítést ad. 

Első lépésben a függvény és approximáció korrelációját érdemes vizsgálni T időintervallumra 

nézve. 

A következő ábrákon az 5 perces időlépésre történő kvadratikus alak Bi és Di együtthatóinak 

meghatározása történt, amelyből perc léptékű koncentráció változást lehetett számolni. A 
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kvadratikus alak görbéjét összevetve az ASM modell differenciálegyenlet megoldásaival, 

minden komponensre R2>=0.9845 korrelációt kaptam eredményként. Az ASM modell az 

EAWAG ASM3 bioP modell volt. A modell 17 komponenst tartalmaz, amelyben a 

legdinamikusabb változást a könnyen bontható szervesanyag (SS), ammónium-nitrogén (SNH4) 

és nitrát-nitrogén (SNO3) mutatja. 5 komponenst ábrázoltam, ahol többek között feltüntettem 

referenciaként a heterotróf biomassza (XH) és a poli-foszfát (XPP) sejtanyag változásának 

illeszkedését. Fontos kiemelni, hogy az időlépés megválasztásakor a kvadratikus közelítés 

tapasztalt romlása leginkább a könnyen bontható szervesanyag frakciót jellemzi (SS), ez az 

approximáció „szűk keresztmetszete”. A dT = 10 perces időintervallumra történő illeszkedést 

a következő fázisban végeztem el.  

 

5-4. csoportábra. Az ábrák azt mutatják, hogy 0<t<T időintervallumban milyen mértékű a kvadratikus modell 

illeszkedése az ASM modell megoldásaihoz képest (állapotváltozók jelölése: lásd Függ. 1.2). 
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A kvadratikus alak görbéjét összevetve az ASM modell differenciálegyenlet megoldásaival, 

minden komponensre R2 >=0.941 korrelációt kapunk eredményül a tíz perces időlépésnél. A 

kvadratikus alak 5 és 10 perces időlépésekre adekvát módszernek tekinthető. Megállapítható, 

hogy a legtöbb komponensnél jelentős eltérés nincs, azaz hosszabb időlépés is alkalmazható 

volna, ez alól kivétel a könnyen bontható szervesanyag illeszkedésének minőségromlása. Az 

értékelés a fentiekben még nem teljes: értelemszerűen itt egy dT hosszúságú egylépéses 

approximáció minőségét vizsgálhattuk. A cél, hogy ezt a módszert minden koncentrációt leíró 
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n lépéses rekurzív módszerre is kiterjesszük. Végső soron a kvadratikus alak n lépéses 

illeszkedése külön vizsgálat tárgyát képezi a következő fejezetekben.  

Az egyes illeszkedések szemléltetése történhet az idő függvényében is. Az 5 komponensből 

kiválasztottunk 4-4 mintát szúrópróbaszerűen, az 5 és 10 perces illeszkedés vizsgálatból. Az 

alábbiakban a dT=5 perces modellben az interpoláció a 0-5 perc közötti értékekre értendő, 5-

10 perc között extrapolált becslésről beszélünk. 

 

5-5. csoportábra. Szúrópróba vizsgálat a kvadratikus modell illeszkedésére. 0-5 perc interpoláció, 5-10 perc 

extrapoláció. 
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Az extrapoláció megfigyelhetően az oldott komponenseknél a legrosszabb, mivel ezeknek a 

legdinamikusabban változó a biokinetikai sebességük. A legrosszabb extrapoláció a könnyen 

bontható szervesanyagnál (Ss) figyelhető meg. Az 5 percre illesztett kvadratikus modell a 10 

perces lépésre is jól extrapolálható.  

Az alábbiakban szúrópróbaszerű kiválasztás alapján dT=10 perces kvadratikus modell 

eredményei láthatók. Az interpoláció a 0-10 perc közötti értékekre értendő, 10-20 perc között 

extrapolált eredmények láthatók.  

 

5-6. csoportábra. Szúrópróba vizsgálat a kvadratikus modell illeszkedésére. 0-10 perc interpoláció, 10-20 perc 

extrapoláció.  
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Az extrapoláció minősége a korábbi megállapítással megegyező módon, az oldott 

komponenseknél a legrosszabb, mivel ezeknek a legdinamikusabban változó a biokinetikai 

sebességük. A 10 perces időlépésnél a kvadratikus alak extrapolációja kevésbé alkalmazható. 

A 5-1. táblázatban látható az egyes időintervallumra illesztett kvadratikus modell korrelációja 

az interpolált és extrapolált értékekre. 

 

5-1. táblázat. B típusú kvadratikus modell illeszkedése az ASM modellre, interpolált, extrapolált esetekben. dT az 

alkalmazott időlépés.  

komponens dT=5 

(interpoláció)   

T= 0-5 min 

R2 

dT=5 

(extrapoláció)   

T= 0-5 min 

R2 

dT=10 

(interpoláció)   

T= 0-10 min 

R2 

dT=10 

(extrapoláció)   

T= 10-15 min 

R2 

dT=10 

(extrapoláció)   

T= 10-20 min 

R2 

dXH 0.9986 0.9981 0.9987 0.9975 0.9821 

dXPP 0.9845 0.9750 0.9908 0.9816 0.9655 

dSS 0.9872 0.9250 0.9410 0.9050 0.8427 

dSNH4 0.9986 0.9901 0.9986 0.9672 0.9226 

dSNO3 0.9986 0.9903 0.9987 0.9684 0.9338 

 

5.1.6 A kvadratikus modellek összehasonlítása, eredmények 

Az elfolyó koncentráció görbék illeszkedése alapján kiderült, hogy a „B” kvadratikus modell a 

választott komponensek esetében a legrosszabb esetben R2=0.94 korrelációt mutat 10 perces 
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időlépés esetére, ugyanakkor az „A” modell 5 perces időlépésre, a legjobb esetben R2=0.66 

értékben korrelál a differenciálegyenlet-rendszer megoldásaival. A görbe illeszkedése tehát 

egyértelműen a „B” modell alkalmazásának kedvez. Az anyagmérleg és t=T időpontban c(T) 

reaktorból elfolyó koncentráció meghatározása mindkét esetben pontos, illetve azonos 

eredményekkel szolgál a két modell, ugyanis ezek a feltételek adták a kvadratikus modellek 

feltételrendszerét a levezetésnél.  

 

5.1.7 A bi, di becslése során keletkező rekurzív hiba nagysága 

Meghatározandó az a függvény, mely  

𝐻𝑖𝑛 = 〈𝐴 𝐷
𝐿,𝑖𝑛𝑓 ∈ 𝐻1 , 𝐶0 ∈ 𝐻2 〉 

minden szennyvízfrakcióra és tetszőleges kezdeti feltételre: a befolyó tömegáram és reaktor 

koncentráció ismeretében 

𝑓:𝐻𝑖𝑛
𝑡=𝑇
→  𝐻𝑜𝑢𝑡 

előállítja a kimeneti halmazt, mely az A modell esetében  

 𝐷𝑅,𝑜𝑢𝑡 = [
𝑏 1 , . . , 𝑏 𝑛
𝑑 1 , . . , 𝑑 𝑛

] ,  𝐷𝑅,𝑜𝑢𝑡  ∈ 𝐻𝑜𝑢𝑡 

a reakciókinetikai tag változásának mátrixaiból tevődik össze, míg B modell esetében  

𝐴 𝐷 = [
𝑐1
(𝑡=0), . . , 𝑐𝑛

(𝑡=0)

𝑏1, . . , 𝑏𝑛
𝑑1, . . , 𝑑𝑛

],    𝐴 𝐷  ∈ 𝐻𝑜𝑢𝑡 

az elfolyó koncentrációt leíró kvadratikus alak együttható mátrixa. Az f függvény közelítését 

pl. neurális hálóval lehet meghatározni. A vizsgálat tárgyát képezte, hogy a  𝐷𝑅,𝑜𝑢𝑡 és 𝐴 𝐷 

mátrixok függvény-approximációjánál, milyen jellegű hiba várható és ennek milyen 

következménye lesz a modell szempontjából. A kvadratikus modell és az f függvény együttesen 

a differenciál-egyenletrendszer közelítését valósítja meg, ahol minden T időlépésben, minden 

i. komponensre egy ε nagyságú egylépéses hiba keletkezik:  

휀𝑖
(𝑡=𝑇) = 𝑐𝑖

(𝑡=𝑇) − 𝑐𝐴𝑆𝑀,𝑖
(𝑡=𝑇)

     (3.18) 

Tehát minden T időlépésben a neurális háló meghatározza a kvadratikus modell paramétereit, 

amelyből modellezhető a reaktorban lezajló koncentráció változás és az eredményeket a 

következő időlépésben is felhasználjuk, mint a koncentrációk kezdeti feltételeit. A neurális háló 

paraméter becslése miatt azonban kismértékű hibával kell számolni. 

 

𝑐𝑖
(𝑡=2𝑇) = 𝑓(𝑐𝑖

(𝑡=𝑇), 𝐴 𝐷𝐿,𝑖𝑛𝑓),       (3.19) 
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akkor a hiba mértéke T időponttal később: 

휀𝑖
(𝑡=2𝑇) = 𝑓(𝑐𝐴𝑆𝑀,𝑖

(𝑡=𝑇) + 휀𝑖
(𝑡=𝑇), 𝐴 𝐷𝐿,𝑖𝑛𝑓) − 𝑐𝐴𝑆𝑀,𝑖

(𝑡=2𝑇)
    (3.20) 

azaz minden komponens esetében, adott időlépésnél számított koncentráció approximációs 

hibája mellé, a megelőző időlépés hibája is hozzájárul, rekurzív hiba-akkumuláció lép fel. A 

rekurzív hiba nagysága m időlépés után: 

∑ 휀𝑖
(𝑡=𝑛𝑇)𝑚

𝑛=1 = ∑ [𝑓(𝑐𝐴𝑆𝑀,𝑖
(𝑡=(𝑛−1)𝑇) + 휀𝑖

(𝑡=(𝑛−1)𝑇), 𝐴 𝐷𝐿,𝑖𝑛𝑓) − 𝑐𝐴𝑆𝑀,𝑖
(𝑡=𝑛𝑇)]𝑚

𝑛=1  (3.21) 

függvénysort alkot, amelynél az ismétlődő felhalmozott hibák miatt meghatározandó a hiba 

eloszlásának jellege és hatása. A hiba tehát egyrészről nem a kvadratikus modell 

alkalmazásából adódik, hanem abból, hogy a neurális hálót, mint közelítő módszert iteratív 

módon alkalmazzuk, a következő állapot kezdeti feltételeit meghatározza az előző lépésben 

elkövetett hiba.  

 

5.1.4. ábra. Kvadratikus modell alkalmazása és az elkövetett hiba hatása. 

A neurális hálóval elkövethető rekurzív hibát az ASM3 bioP modellen szemléltetem a 5.1.4. 

ábra metodikája szerint. 

A modellezés lépései a következők: 

• Első lépés, adatok előállítása ASM modellel: ebben a fázisban kvadratikus módszert 

nem alkalmaztam, csak a reaktor és a befolyó szennyvíz kezdeti koncentrációjából 
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kiindulva volt feladat előállítani a szennyvíztelep reaktorának elfolyó koncentráció 

idősorát. A feladatot egy hazai elődenitrifikációs szennyvíztelep levegőztetett 

reaktorára végeztem el, a befolyó szennyvíz mennyiségi és minőségi idősora adott volt. 

• Második lépés, neurális háló betanítása az ASM modellre: t=T időlépés eredményei az 

elfolyó koncentrációk vonatkozásában képezték az elvárt eredményt, a bemeneti adatok 

között a kezdeti reaktor és befolyó szennyvíz kezdeti értékei szerepeltek. A neurális 

háló alkalmazhatóságát egy független adatsoron validáltam (4 év adataira). Az 

összehasonlítás alapját az ASM-mel számolt 𝑑𝑐𝐴𝑆𝑀,𝑖
(𝑡=𝑇) és a neurális hálóval számolt 𝑑𝑐𝑖

(𝑡=𝑇)
 

koncentráció-változás adta, mely T időlépésre értendő. A 3.20 egyenlet szerint 

számolható 휀𝑖
𝑡  egylépéses hiba minden diszkrét időpontra. 

• Harmadik lépés: a neurális hálóval elkövetett hibát, lineáris együtt-mozgását 

összehasonlítottam a befolyó frakció adataival és csak a reaktor koncentráció-

változásával volt kimutatható korreláció, amely azt jelenti, hogy az elkövetett hiba (zaj) 

szisztematikus. További ábrák a függelék [2.8.1] fejezetében láthatók. 

 

 

  

5.1.5. ábra. Felső: Neurális háló dXH/dt validálása az ASM3bioP modell eredményeivel (dt=20 perc, [mg/l]). 

Bal alsó: modell és háló korrelációja. Jobb alsó: A neurális háló ε hibájának [mg/l] mértéke a befolyó heterotróf 

koncentráció [mg/l] függvényében (dt=20 perc). 
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Negyedik lépés, neurális háló-kvadratikus modell hiba trajektóriák előállítása: a kapott 

eredmények alapján a hiba normál eloszlást követ, mely jellemezhető σ szórással és M várható 

értékkel. A várható érték általában nullától eltér, ez azt jelenti, hogy a validált adatsor esetében 

a neurális háló hibája nem szimmetrikus, tehát vagy alul vagy felül becsüli a várt értékeket. Az 

előbbi tulajdonságok alapján a várható modell hibájának hatása szimulálható még mielőtt a 

kvadratikus modell vagy neurális háló implementációja megtörténne: a trajektória módszer 

lényege, hogy ismert eloszlású véletlen hibával (zajjal) terheljük az eredeti modellt, minden 

időlépésben, azaz hibaperturbációt alkalmazunk. További ábrák a függelék [2.8.2] fejezetében 

láthatók. 

 

 

 

5.1.6. ábra. Heterotróf biomassza görbéje (vörös) és a modell hibája okozta trajektóriák (normál eloszlású hiba 

esetén). Fekete görbe: a modell által számolt várható eredmény. 

 

Megfigyelhető, hogy a zajjal terhelt modell az eredeti modell eredményeihez képest eltérő 

görbét (trajektóriát) ír le. Megegyező peremfeltételek mellett minden megismételt modell 

futtatás során eltérő eredményeket kapunk (a következő ábrákon ezt ábrázolják a 

ponthalmazok). A véletlen zajjal (hibával) terhelt modell trajektóriák átlaga adja meg a modell 

várható eltérését az eredeti modellhez képest. Az eredmények a következő ábrákon láthatók. 

Az időlépés felvétele T=20perc volt. A normál eloszlás előállítása Box-Muller (1958) 

módszerrel történt, a felhasznált eredeti modellnek az ASM3 bioP -t választottam, azonban, 

megjegyzem, tetszőleges ASM modellt is lehetett volna alkalmazni.  

 

5.1.8 A kvadratikus modellek korreláció érzékenysége bi, di becslési hibájára vonatkozólag 

Az előzőekben látható volt, hogy a trajektóriák módszerével egy adott eloszlású rekurzív hiba 

hatása modellezhetővé válik. Arra vonatkozólag azonban nincs információ, hogy mekkora lehet 

a maximális (neurális háló által) elkövethető hiba adott korreláció mellett. 
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A korreláció mérteke, minden i. komponens esetében: 

 

𝑟𝑐𝐴𝑆𝑀,𝑐𝑖 =
∑ (𝑐𝐴𝑆𝑀,𝑖𝑗

(𝑡=𝑇)
−𝑐𝐴𝑆𝑀,𝑖𝑗

)𝑛
𝑗=1 (𝑐𝑖𝑗

(𝑡=𝑇)
−𝑐,𝑖𝑗

)

(𝑛−1)𝑠𝐴𝑆𝑀,𝑖𝑠𝑖
   (3.22) 

 

ahol 𝑠𝐴𝑆𝑀,𝑖 és 𝑠𝑖 a tapasztalati korrigált szórás.  

Adott várható értékkel és szórással jellemezhető zaj hatására a korreláció mértéke változik: 

 

𝑟𝑐𝐴𝑆𝑀,𝑐𝑖 =
∑ (𝑐𝐴𝑆𝑀,𝑖𝑗

(𝑡=𝑇)
−𝑐𝐴𝑆𝑀,𝑖𝑗

)𝑛
𝑗=1 (𝑐𝑖𝑗

(𝑡=𝑇)
+𝜀𝑖𝑗

−(𝑐,𝑖𝑗
+𝑀(𝜀𝑖))

(𝑛−1)𝑠𝐴𝑆𝑀,𝑖𝑠𝑖(𝜀𝑖,𝑐𝑖)
  (3.23) 

 

A következő vizsgálatban az egyszerűsítések végett azt feltételezzük, hogy a zaj normál 

eloszlást követ és a várható értéke 𝑀(휀𝑖)=0, a korrelációk közötti eltérés tehát csak a szórás 

mértékének eltéréseiből adódik. A vizsgálat célja a neurális háló bi, di együtthatók 

approximációjánál elkövethető hibáinak elemzése (tökéletes tanítás nem érhető el). Különböző 

eloszlású hibák az A és B modellben eltérő mértékű romlást eredményeznek. A hiba nagyságát 

összehasonlítom a paraméter becslés függvényében is, melynek részletei a függelék [2.5]-ben 

találhatók. 

 

  

5.1.7. ábra. Az „A”, illetve „B” modell perturbációs érzékenysége: B, D paraméter n%-os zajterhelés 

függvényében, a korreláció négyzetével kifejezve és dC - dC+zaj -ra vonatkoztatva. 

 



67 

 

A perturbációs érzékenység-vizsgálat alapján megállapítható, hogy az „A” modell a di zaj 

szórásának növekedésére kiemelkedően érzékeny. A „B” modell kevésbé érzékeny, illetve a 

két paraméter zajhatása dC-re majdnem szimmetrikus.  

 

5.1.9 A kvadratikus modell kiválasztása a gyakorlati megvalósítás érdekében 

Az előző fejezetek részletesen bemutatták a választás értékelési szempontjait. 

Az elfolyó koncentráció görbék illeszkedése tekintetében a „B” modell alkalmasabb és 5-10 

perces időlépésekben is megfelelő függvény-approximációt valósít meg. 

Szempontnak tekinthető a modell komplexitása, amely egyértelműen a „B” változat 

alkalmazásának kedvez, ezáltal kevesebb számításra van szükség (informatikai szempontból 

kevesebb számítási műveletet kell elvégezni). 

Az A modellben az elfolyó koncentráció levezetett képlete  

𝑐𝑖
(𝑡) = 𝑐𝑖

(𝑡=0) − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1 +
𝑏𝑖𝑡

𝑘
+
𝑑𝑖𝑡

2

𝑘
−
2𝑑𝑖𝑡

𝑘2
+ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1𝑒

−𝑘𝑡 (3.24) 

alakban lett meghatározva, amely felveti a kérdést, hogy milyen módszerrel kaszkádosítható a 

modell egy reaktor sorozatra, ha a befolyó szennyvízre vonatkozó alak minden esetben csak 

másodfokú polinom lehet: 

𝑐𝑖𝑛𝑓
(𝑡) = 𝑐𝑖𝑛𝑓

(𝑡=0) + 𝑏𝑖𝑛𝑓𝑡 + 𝑑𝑖𝑛𝑓𝑡
2     (3.25) 

Másképpen megfogalmazva ez azt jelenti, hogyha egy bioreaktor elfolyó szennyvize egy másik 

reaktor befolyó szennyvize, akkor a modellben a bemenetet és kimenetet reprezentáló 

formulának is azonos alakot kell öltenie. Az „A” modellben ez sajnos nem teljesül. A „B” 

modell ebben a tekintetben is alkalmasabb, ahol az elfolyó koncentráció és befolyó szennyvíz 

karaktere is kvadratikus: 

𝑐𝑖
(𝑡) = 𝑐𝑖

(𝑡=0) + 𝑏𝑖𝑡 + 𝑑𝑖𝑡
2     (3.26) 

A „B” modell ABD kvadratikus alak eredmény-mátrixa könnyen átalakítható úgy, hogy az 

összeadás a modelltérre nézve kommutatív és asszociatív művelet értelmét nyerje. Az eredmény 

mátrix a kvadratikus alak együtthatóit tartalmazza, minden komponensre, mely koncentrációt 

takar. 

Ezt anyagárammá alakítva, q vízhozammal számolva: 

𝐿(𝐴 𝐷) = 𝑞 ∗ 𝐴 𝐷 

 



68 

 

 

5.1.8. ábra. Az ABD kvadratikus alakjának alkalmazása a reaktorsorozat esetében. 

 

A kvadratikus modell tehát könnyen kaszkádosítható. A modellek összehasonlításának alapját 

nem képezte a bi, di becslése során keletkező kumulált hibák nagysága, azonban bemutattam, 

hogy korlátozott εi hiba n időlépés után is véges tartományon belül mozgott az összes hibát 

tekintve. Erre vonatkozólag a későbbiekben hiba korrekciós módszert mutatok be. A modell 

érzékenységvizsgálataként a modellek korrelációját vizsgáltam különböző szórás mellett, mely 

a „B” modell alkalmasságát jelezte az „A” modellel szemben. Összegzésként megállapítható, 

hogy a „B” modell minden vizsgálat tekintetében jobb eredményeket mutat, ezért továbbiakban 

a neurális háló modell implementációjánál a „B” modellt alkalmazom. 

 

5.2 A kvadratikus közelítő modell együtthatóinak becslése neurális hálóval 

5.2.1 A becslési módszer ismertetése  

A különböző vizsgálati feltételek mellett a választás a „B” típusú kvadratikus modellre esett. 

Ebben a modellben minden i. komponens kezdeti feltétele az alábbi vektorral írható fel.  

𝐻𝑖𝑛,𝑖 = 〈𝐴 𝐷𝑖
𝐿,𝑖𝑛𝑓

∈ 𝐻1,𝑖 , 𝐶0,𝑖 ∈ 𝐻2,𝑖 〉 

Amelyet jellemez a reaktorba befolyó koncentráció görbe kvadratikus alakja és a reaktor 

kezdeti koncentrációja. Ezek a kezdeti feltételek ismertek, ugyanakkor ismeretlen a kezdeti 

feltételhez kapcsolódó, az ASM modell közelítését leíró f függvény. 

𝑓:𝐻𝑖𝑛,𝑖
𝑡=𝑇
→  𝐻𝑜𝑢𝑡,𝑖 

Ez az f függvény a reaktorból elfolyó szennyvízkomponens, a kvadratikus alak paramétereit 

határozza meg T hosszúságú időlépésre, azaz Hout halmaza bi és di értékeket tartalmazza. Az 
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𝐿(𝐴 𝐷 𝑒𝑐) + 𝐿(𝐴 𝐷𝑖𝑛𝑓)

𝐴 𝐷𝑏𝑖𝑜1
𝐿(𝐴 𝐷𝑏𝑖𝑜1) + 𝐿(𝐴 𝐷𝑏𝑖𝑜2)

𝐴 𝐷 𝑒𝑐
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f függvényt alapesetben az ASM modell alapján határoztuk meg. Jelenleg az a cél, hogy f 

függvényt egy olyan módszerrel helyettesítsük, mely adott korlátok között leegyszerűsíti az 

eredeti modellt, és ezáltal numerikus gyorsulást érjünk el az eredeti modell alkalmazásához 

képest. A bevezetőben bemutatott irodalmi értékelés alapján ez a cél részben megvalósítható 

lenne az ASM modell linearizációjával, vagy az ASM modell egyes elemeinek kiiktatásával. 

A jelenlegi modellben ezt a fajta egyszerűsítést a neurális háló tanítási folyamatára bízzuk. 

Mint említett volt, a neurális háló függvény-leképezést valósíthat meg egy n dimenziós input 

halmaz és m dimenziós output halmaz között. A neurális háló betanításához a két halmaz 

rendelkezésre áll. A tanulási folyamatban a 𝐻𝑖𝑛 adja a neurális háló bementét, és az elvárt 

eredmények kimeneti halmazát a 𝐻𝑜𝑢𝑡. Ha a tanítás sikeres, a neurális háló függvény 

approximációt valósít meg 𝑓𝑛𝑒𝑢 á𝑙 ≈ 𝑓, és a futtatási fázisban már csak 𝐻𝑖𝑛 tetszőleges 

vektora szükséges (melyek a kezdeti feltételek volt), hogy minden elemére előálljon ~𝐻𝑜𝑢𝑡, 

azaz bi és di közelített értéke. Értelemszerűen ezt a tanítási folyamatot minden 

szennyvízkomponensre el kell végezni. 

A feladat megoldásához MLP (multilayer perceptron) előrecsatolt, kétrétegű neurális hálót 

alkalmaztam, mely univerzális függvény-approximátor folytonos függvényekre (Cybenko, 

1989). Az alkalmazott ASM modellek közül az ASM3 bioP (Rieger, 2001) modellre esett a 

választás.  

 

5.2.2 Validálás egylépéses esetre 

A betanított neurális hálók eredményét független adatsoron validáltam, melynek alapját a nagy 

lakosegyenértékű szennyvíztisztító telep 4 éves idősora adta a befolyó szennyvíz tekintetében. 

Az összehasonlítás alapját pedig a szennyvíztisztító telepre alkalmazott ASM3bioP modell-

eredmény adta. A paraméter becslést T=5 perces esetekre alkalmaztam. Egy 

szennyvízkomponens kvadratikus modelljének bi és di értékét egy-egy neurális háló határozta 

meg. Az ASM3bioP modell 17 komponenséből leválasztottam a nitrogén gáz és oldott oxigén 

modellezését, utóbbi esetében adott szintet feltételezve. A 15 komponenshez összességében 

tehát 30 neurális háló betanítására volt szükség. Az ASM3bioP modell eredményeit 

összehasonlítottam a már ismertetett 𝑐𝑖
(𝑡) = 𝑐𝑖

(𝑡=0) + 𝑏𝑖𝑡 + 𝑑𝑖𝑡
2 egyenlettel, mely együtthatóit 

a neurális háló generálta. Az eredményeket a következő ábrák szemléltetik és a függelék [2.6] 

részében további komponensek is fel vannak tüntetve:  
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5-7. csoportábra. A neurális háló alkalmazása a kvadratikus modell paraméter becslésére. Az ASM3bioP 

eredményeit hasonlítottam össze a modell eredményeivel, egylépéses előrejelzést alkalmazva T időre. 

  

  

 

Az eredmények egyetlen 5 perces időlépés előrejelezhetőségének pontosságát ábrázolják, azt 

feltételezve, hogy a kezdeti feltételek egyenlők. Ez a feltételezés nem helytálló akkor, ha a 

neurális háló következő lépése az előző lépéstől nem független: például reaktorból elfolyó 

szennyvíz egy része visszavezetésre kerül a reaktor bemenetére (ilyen lehet egy nitrát-

recirkuláció vagy iszap-recirkuláció esete a gyakorlatban). Ilyenkor a neurális hálóval történő 

közelítés okozta anyagmérleg hibája megjelenik a befolyó szennyvízben, illetve a reaktor 

kezdeti koncentrációja is el fog térni az ASM modellben számoltaktól. Ezt a hatást a 

trajektróriák módszerével vizsgáltam korábban és a már létrehozott neurális háló beépített 

modelljét futtatva a gyakorlatban is leellenőrizhetővé vált, mely a következő fejezet (validálás 

többlépéses esetre) tematikáját képezi. A neurális hálónál alkalmazott inputok és korrelációja 

megtalálható a függelék [2.7] fejezetében. 
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5.2.3 A hibakorrekciós modell bemutatása 

Azzal a lépéssel, hogy a kvadratikus modell együtthatóit már neurális hálóval becsüljük, az 

anyagmérleg hiba elkerülhetetlenné válik. A neurális háló függvényközelítési módszerével a 

modell együtthatói alul vagy felül lesznek becsülve, melynek nagysága és iránya nem jelezhető 

előre. A trajektória módszer korábbi ismertetésénél ennek a becslési hibának a hatását 

vizsgáltam, melynek lényege az volt, hogy adott normáleloszlást követő, véletlen zaj hatása a 

modellezett szennyvíztelep recirkulációinak hatása miatt a zajt felerősíthetik, de adott zaj 

hibahatáron belül összességében és közelítőleg lineáris eltolódást fog okozni az előre jelzett 

szennyvízkomponens esetében. A neurális háló alkalmazásával a trajektória módszer 

eredményei alátámasztást nyernek, azzal a kiegészítéssel, hogy a becslési hiba nagysága 

bizonyos esetekben nem normális eloszlást követ: ha a teljes szimulációs intervallumot 

vizsgáljuk, egyes komponenseknél megfigyelhető, hogy a koncentráció változás nagyságának 

függvényében változik a hiba mértéke (a differenciálegyenlet számítás eredményének 

különbsége a neurális hálóhoz képest). Ez azt jelenti, hogy a koncentrációváltozás és a hiba 

halmazra polinomiális függvényillesztést lehet adni, a neurális háló becslési hibáit és ezzel az 

elkövetett anyagmérleg hibát is utólag csökkenteni lehet, mint korrekciós eljárás. A következő 

ábrák erre mutatnak példát. 

 

5-8. csoportábra. A hiba mértéke a koncentráció változásának függvényében. 
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A legfelső ábrák a neurális háló modellel számolt, ΔT időlépésenkénti koncentráció változását 

és a modell becslési hibáit szemléltetik. A második sorban az ASM modell differenciálegyenlet 

megoldásainak és a neurális háló eredményeinek korrelációja látható. A harmadik sorban 

ugyanez látható, a neurális hálón végzett korrekciós lépéssel, mely kis mértékben javította a 

korrelációt. A legalsó sor ábrái a korrekció hatását szemléltetik az anyagmérleg tekintetében. 

 

A polinomiális függvény hibakorrekció minimálisan javítja a becslés és differenciálegyenlet 

közötti korrelációt, szerepe első sorban a kumulált anyagmérleghiba csökkentése. A 
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gondolatmenetet követve a neurális hálóval számolt adatokat 24 órás halmazokra bontva is 

megfigyelhető a szisztematikus jellegű alul vagy felül becslés jelensége. A kvadratikus modell 

hibakorrekciója a modellszámítás sebességét fogja csökkenteni, mert adott lépésenként a 

kvadratikus modellel és a differenciálegyenlettel közösen kell számolni. Az ASM modell 

virtuális szimulációs óraszáma 

𝑥𝐴𝑆𝑀=𝑡 𝑣𝐴𝑆𝑀       (3.27) 

és a kvadratikus helyettesítő modell gyorsasága az ASM differenciálegyenlet megoldásához 

képest 

𝑣𝐾𝑣𝑎𝑑

𝑣𝐴𝑆𝑀
= 𝑛       (3.28) 

Ha hibakorrekciót is alkalmazunk, a kvadratikus modell és ASM modell szimulált óráinak 

együttes mennyisége: 

𝑥𝐾𝑣𝑎𝑑=𝑡(1−∝)𝑣𝐴𝑆𝑀 𝑛+∝ 𝑡𝑣𝐴𝑆𝑀    (3.29) 

ahol α a hibakorrekció százalékos aránya. A kvadratikus modell sebesség faktora az ASM 

modellhez képest ténylegesen az alábbiak szerint változik: 

𝑛𝑘𝑜  𝑖𝑔á𝑙𝑡 ≅
𝑥𝐾𝑣𝑎𝑑

𝑥𝐴𝑆𝑀
=∝ +(1−∝)𝑛    (3.30) 

A kvadratikus modell alkalmazása neurális hálókkal több, mint egy nagyságrendbeli 

sebességnövekedést eredményezett, amely tovább növelhető lett volna, ha T=5 perc helyett 10 

perces lépéseket alkalmaztam volna (amely az egylépéses validációra adekvát eredményt 

adott). A rejtett réteg neuronjainak csökkentésével az előrejelzés hibája nő, ezzel egyidejűleg 

azonban a számítási teljesítmény igénye csökkenthető. A gyakorlatban a korrekciós módszer 

alkalmazásával 3.5-szörös sebességnövekedést értem el a differenciálegyenlet megoldási 

algoritmusához képest. Érdemes kiemelni, hogy a megoldás explicit alakban van kifejezve, 

ezért az algoritmus megoldása párhuzamosítható (multiprocesszoros szálasított 

alkalmazásban). 

 

5.2.4 A hibakorrigált kvadratikus modell iteratív alkalmazása, validálás 

Az összehasonlítás alapját a nagy lakosegyenértékű szennyvíztisztító telepre alkalmazott 

ASM3bioP modell adta. Az eredmények az 5 perces időlépés előrejelezhetőségének 

pontosságát ábrázolják, azt feltételezve, hogy a kezdeti feltételek folyamatosan változnak: a 

neurális háló következő lépése az előző lépésétől függ, az elfolyó szennyvíz egy része 

recirkuláció révén visszavezetésre kerül, illetve a neurális háló közelítése és minden lépésében 

elkövetett anyagmérleg hibája megjelenik a következő lépés kezdeti feletételeiben. A jelentős 

anyagmérleg hiba elkerülése érdekében, minden n. lépésben (itt n=10 volt) párhuzamosan 
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történik meg az ASM3bioP modell differenciálegyenlet számítása és a neurális hálók 

kvadratikus modell számítása, amely alapján az előző fejezetben ismertetett módszer szerint 

hibakorrekció kerül bevezetésre.  

 

5-9. csoportábra. A kvadratikus modell neurális háló eredményei és az ASM3bioP idősorainak összehasonlítása. 
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A hibakorrekció után jó egyezés állapítható meg a kvadratikus-neurális modell és az ASM 

differenciálegyenlet eredményei között, melynek korrelációs ábrái a függelék [2.7] fejezetében 

láthatók, illetve a többi állapotváltozó idősora a fenti csoportábrához kapcsolódva a függelék 

[2.8.4] fejezetében található.  

A kvadratikus modell neurális háló eredményeit és az ASM3bioP idősorainak összehasonlítását 

a 5-9. csoportábra mutatja. Fontos kiemelni, hogy az egyes szennyvízfrakciók kvadratikus-

modellben elkövetett hibája kihatással van nem csak a következő lépés kezdeti feltételeire, 

hanem a többi frakció kezdeti feltételeire is. Ha például a PHB (poli(3-hidroxibutirát)) 

mennyiségét a modell rosszul határozná meg, akkor kihatással volna a PAO 

(foszforakkumuláló biomassza) növekedésére, amely azonban az ortofoszfát felvételét 
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befolyásolná. A hibaláncolatokat láthatóan a hibakorrekciós módszer jól kiküszöböli és a 

függvényilleszkedés a differenciálegyenlet megoldásaira hosszabb adatsoroknál is szabatos.  

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a kvadratikus-neurális modell jól alkalmazható 

az ASM modellek közelítésére. Az öt perces időlépés esetében hibakorrekció nélkül ε 𝑒𝑙 =

10−5 és ε𝑎𝑏𝑠 = 10
−5 relatív és abszolút differenciálási lépések esetén a kvadratikus modell 

neurális háló megoldása mellett ~3.5-szörös számítási sebesség növekedés volt elérhető. 

 

5.2.5 A modell alkalmazás korlátjai 

A kvadratikus modell alkalmazásának több korlátja lehet. A neurális hálók tanítása önmagában 

hosszas előkészítést igényel, ugyanis a tanítási halmaz megfelelő minőségű és mennyiségű 

szimulációs adatsorra épül, nagy számú ASM modell futtatásra van szükség bi és di paraméterek 

előállításához. A neurális hálók futtatása tehát gyorsabb lehet, mint a differenciálegyenlet 

rendszer megoldása, de a taníttatásuk időigényes. Egy másik probléma a „dimenziók átka” 

jelenség, amely annyit jelent, hogy a neurális háló input dimenziójának növekedése általában a 

tanítási halmaz exponenciális növekedésével jár együtt. A bemutatott módszernél a tartózkodási 

idők szűkebb tartományára alkalmaztam a neurális hálót, állandó reaktor térfogat esetére, ennek 

ellenére a tanítási adathalmaz több millió adatot tartalmazott.  

 

5.3 Markov döntési folyamatok bevezetése 

A Markov döntési folyamatok (MDP) módszerét döntéstámogatói problémák megoldásánál 

alkalmazhatjuk, olyan esetekben is amikor egy döntés hatása determinisztikus, vagy akár 

részben véletlenszerű. Elöljáróban érdemes megemlíteni, hogy az MDP alkalmazásának célja 

itt a szennyvíztisztító telep intenzifikálása mellett az üzemeltetési költségek csökkentése lesz. 

A bioreaktor belső, pillanatnyi folyamatait Markov állapotokkal lehet közelíteni, ha a 

biomassza mennyisége hosszabb távon, adott korlátok között például egyensúlyi állapotot vesz 

fel: a reaktort ilyenkor elég néhány indikátorral jellemezni (pl. NH4-N, NO3-N, KOIk, 

levegőztetés intenzitása, iszapkor, recirkulációs értékek, tartózkodási idő). Ha elegendően 

hosszú idősorok rendelkezésre állnak, meghatározható, hogy a bioreaktor egyik állapotából 

mekkora valószínűséggel lép át egy másik állapotba, adott beavatkozás hatására. Az egyes 

állapotokhoz költségek is rendelhetők és az MDP megválaszolja, hogy melyik pillanatnyi 

beavatkozás szükséges a hosszabb távú optimum, legolcsóbb állapot eléréséhez és 

fenntartásához. A beavatkozás bármilyen folyamat lehet, ami a rendszer állapotát 

megváltoztatja, például a levegőztetés és különböző recirkulációs ágak irányítási módszerei. 
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Részleteiben: 

• a bioreaktor pillanatnyi állapotát leíró változókat definiáljuk (pl. befolyó térfogatáram, 

szennyvízfrakciók, amelyek a gyakorlatban az automata mérőszondák alapján 

rendelkezésre állhatnak, pl. oxigén, ammónium, nitrát szondák alapján) és az 

állapotátmenet valószínűségek ismertek, 

• az üzemeltetés potenciális beavatkozási lehetőségeit megadjuk (levegőztetés, 

recirkuláció, vegyszer adagolás stb.), illetve a beavatkozás hatása sztochasztikus 

kimenetelű, 

• a bioreaktor pillanatnyi állapotát leíró költségek meghatározhatók (levegőztetés energia 

költsége, környezetterhelési díj, bírság, bármilyen egyéb költség), 

akkor a sztochasztikus folyamatirányítási elméletből kiindulva meghatározható minden 

bioreaktor-állapothoz tartozó optimális beavatkozás (policy), amely hosszabb távon 

költségminimumot jelent.  

 

Az üzemeltetés beavatkozása, az egyes állapotok egyértelműen meghatározhatók, a költségek 

pedig minden állapotra könnyen meghatározhatók (környezet terhelési díj, energia és vegyszer 

költségek, bírság tétele adott üzemállapot esetén). Fontos kiemelni, hogy az állapotátmenet 

valószínűségek mátrixához nagyon hosszú múltbeli idősorral kell rendelkezni, például a telepre 

befolyó anyagáramokra vonatkozóan. Ez jellemzően nem áll rendelkezésre. Néhány év adatát 

felhasználva azonban autoregresszív módszerrel megfelelő hosszúságú (több százezer óra 

hosszúságú) input idősorok generálhatók (William et al., 2007). 

 

Említésre került, hogy minden időlépésben a modellezett folyamat egy adott állapotban van 

(s∈S, states), mely gráfelméleti módszer tekintetében egy csomóponttal definiálható. A 

döntéshozó beavatkozásától függően (a∈A, actions) a rendszerben állapotváltozás következik 

be. A gráfban a beavatkozás jellegét irányított éllel jelölöm. A helyzetet bonyolítja, hogy a 

beavatkozás hatása sztochasztikus kimenetelű, így azonos beavatkozások is a valószínűségektől 

függően eltérő állapotokba vihetnek át, mely fontos Markov-tulajdonságot takar. 

 

5.3.1 Markov döntési folyamatok (MDP) a szennyvíztisztítás üzemeltetés optimalizációjánál 

A szennyvíztisztítás modellezés területen az MDP és a kvadratikus modell alkalmazásával 

gyors döntéstámogató rendszert kapunk. Az MDP alkalmazásának célja, hogy egy tetszőleges 
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szennyvíztisztító telep esetében például meg lehessen határozni az optimális levegőztetést, 

iszapkort, recirkulációk mértékét. A felsoroltak időben változó feltételrendszerekhez kötődnek, 

hiszen a beérkező szennyvíz összetétele és mennyisége folyamatosan változik. Az 

üzemirányításban is alkalmazkodni kell a pillanatnyi állapothoz. Az MDP gyakorlati haszna, 

hogy komplex háttérfolyamatok irányítását lehet elvégezni az egyszerű beavatkozási szabályok 

alapján. A szennyvíztisztításban is ez történik a gyakorlatban: tapasztalati összefüggés alapján 

az aerob reaktor levegőztetés intenzitását tudják automatizálni, csupán a NO3-N és NH4-N mért 

aránya alapján. Az MDP előnye, hogy az előbb vázolt esetnél komplexebb és hatékonyabb 

szabályrendszer található, még több változó bevezetésére lehetőséget adva, mely sok esetben 

emberi logikával már nehezen lenne követhető. 

Az MDP-t az ASM modellezés számított eredményeire alapozom. Röviden érdemes 

megemlíteni, hogy az MDP-t lehet alkalmazni valós múltbeli tapasztalatokra támaszkodva, 

tehát modellezés nélkül is, amihez azonban nagyon sok üzemeltetési adatra volna szükség. 

Problémát jelent, hogy a szélsőséges üzemeltetési esetre általában nem áll rendelkezésre adat, 

ezzel szemben az ASM modell bármilyen szituációt jó közelítéssel vissza tud adni (bizonyos 

korlátok mellett, amit a későbbiekben tárgyalok). Az első fázis az ASM modell valóságra 

történő illesztése. A kalibrált eleveniszapos modell segítségével tetszőleges állapotátmenet 

vizsgálható nagy számban. 

Az első feladat az ASM modell formalizálása a Markov döntési folyamatokban, 

meghatározandó, hogy mit értünk állapotnak, beavatkozásnak, illetve valószínűségátmenetnek 

és állapothaszonnak. 

5.3.1.1 Markov-állapot és beavatkozások egy szennyvíztisztító rendszer esetében 

A Markov-állapotnak megfeleltethető a reaktor szennyvizére jellemző szennyvíz komponensek 

vagy frakciók (pl. KOI, NH4-N, NO3-N, TP, egyéb állapotváltozók), illetve a fizikai 

paraméterek tartományainak kombinációja. Egyetlen Markov-állapot tehát egy intervallum 

halmazt jelent, mely jól karakterizálja a telep aktuális működését. A 5.3.1. ábra mutatja, hogy 

egy-egy állapot hogyan épül fel, a példában három komponens egy-egy intervallumának 

kombinációjából. 
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5.3.1. ábra. Markov állapotok generálása az egyes szennyvízfrakciók intervallumai alapján. 

 

A teljes rendszert leíró lehetséges állapotok száma: 

 𝑁 = ∏ 𝐼𝑗
𝑛
𝑖=1  ahol n a választott szennyvíz-állapotváltozók száma, Ij a j. állapotváltozó 

intervallumainak száma. Az intervallumok és komponensek számának növekedésével tehát az 

állapotok száma exponenciálisan növekszik, ezért törekedni kell az előbbiek minimalizálására 

értelmes határok között. A markovi beavatkozások (Actionsi) ugyanezzel a módszerrel 

előállíthatók. Beavatkozási módszer a gyakorlatban legtöbbször a levegőztetés, nitrát-

recikuláció, iszaprecikuláció, többlet vízhozam kibuktatás, iszapelvétel, tehát ugyancsak 

intervallum halmazokkal definiálhatók. 

Érdemes megjegyezni, hogy a szennyvízanalitikai módszerekkel mérhető pillanatnyi adatok, 

mint befolyó, nyersszennyvíz-komponensek és automata reaktor-monitoring eszközök 

(analizátorok) mért adatai (pl.: TOC, TP, TN, PO4-P, NO3-N, NH4-N, O2, Q, T stb.) nem 

minden esetben definiálnak Markov rendszert - az egyes állapot átmenetek a korábbi időszak 

üzemeltetésétől is függhetnek. Ebben az esetben egy pszeudo-valószínűségeket tartalmazó 

átmeneti mátrix jön létre és rossz eredményeket ad az MDP.  

• Amennyiben a rendszer nem markovi (egy folyamat jövőbeli feltételezett állapota nem 

csak a jelen állapottól függene), akkor ez orvosolható újabb állapotok, illetve 

szennyvízfrakciók figyelembevételével, egészen addig, míg a rendszer Markov 

tulajdonsága nem teljesül.  

• Egy másik módszer, hogy nem csak a t időbeli szennyvízparamétereket alkalmazzuk a 

Markov állapotokat leíró halmazban, hanem a t-∆𝑡i idő koncentráció rekurzív értékeit, 

tehát az üzemeltetés múltbeli állapotától függő indikátort. A módszer hátránya, hogy a 

lehetséges állapot kombinációk száma jelentősen megnő. 
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5.3.1.2 Markov valószínűségátmenet egy szennyvíztisztító rendszer esetében 

A rendszer egy adott állapotból egy beavatkozás során bizonyos valószínűség mellett állapotot 

vált, ezt a feltételes valószínűséget a Pa(s,s’) jelölte. Az állapotváltozás majdnem teljes 

mértékben determinisztikusan leírható, amennyiben a szennyvíz összetételének összes 

komponensét ismerjük (az ASM modell ezt teszi). Bizonyos tényezők határt szabnak az MDP 

rendszerének tényleges, illetve elméleti determinizmusának: 

• Az MDP végeredménye egy fix beavatkozási séma (policy) az üzemeltetésre 

vonatkozólag minden állapotra, mely egy adott hosszúságú időlépésre vonatkozik 

(későbbiekben megmutatom, hogy az 5 perces szabályozás ideális időlépésnek 

tekinthető). A markovi döntés diszkrét esemény: a beavatkozás kezdeti pillanatától 

fogva az üzemeltetés menete állandó, azonban a reaktorokban lejátszódó folyamatok és 

külső terhelések folyamatosan változnak, tehát az MDP szemszögéből nem teljesen 

determinisztikus adott állapotból történő állapotváltozás ugyanazon politika (policy) 

mellett. Továbbá a Markov-állapotok száma is korlátozott, azaz egy intervallum-

tartományon belül némileg eltérő szennyvízfrakció halmazról beszélünk. 

• A tökéletes determinizmusnak gátat szab, hogy egy olyan MDP rendszert kívánunk 

megalkotni, melynek eredményei a valóságban is alkalmazható szabályrendszert 

alkotnak: az üzemeltetésnél csak néhány szennyvízkomponens mérhető, így például 

ismeretlen a biomassza összetétele és pontos mennyisége, illetve minden olyan 

szennyvíz paraméter kizárandó, melynek mintavételi és mérési kampánya időben 

meghaladja az MDP alkalmazásának időbeli felbontását (jellemzően 5-10 perces mérési 

időn belül az automatizált mintavevő készülékek eredményeire lehet csak támaszkodni). 

Összefoglalva, egy ASM modellen betanított rendszerirányítás valósul meg, azonban 

valóságban is mérhető, korlátozott számú szennyvízfrakcióra támaszkodva.  

• Ha az MDP-t csak modell szinten alkalmazzuk, akkor korlátot jelenthet az ASM 

állapotváltozók száma: csak egyetlen reaktor 8 komponensével és egyetlen 

beavatkozással számolva, egyenként 5 intervallum tartományt feltételezve, 59 azaz 

1 953 125 különböző állapotot kellene megkülönböztetni. A P valószínűségi mátrix 

mérete, pedig ennek négyzete, azaz 518 elemű, melyek nem kezelhető méretek a közel-

jövőbeni számítási-kapacitás mellett sem.  

Az előbbiekben felsoroltak miatt az állapotok számát minimalizálni szükséges. Az 

állapotátmeneteket nem tekintjük determinisztikus folyamatoknak, hanem valószínűségeknek, 

mely az alábbiak szerint számítható: 
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𝑃𝑎𝑘(𝑠, 𝑠
′) =

𝑁(𝑠,𝑎𝑘,𝑠
′)

∑ 𝑁(𝑠,𝑎𝑘,𝑠𝑖)𝑠
     (3.31) 

ahol 𝑁(𝑠, 𝑎𝑘, 𝑠
′) az ak döntés hatására bekövetkezett állapotváltozások darabszáma s állapotból 

s’ állapotba. Illetve ∑ 𝑁(𝑠, 𝑎𝑘, 𝑠𝑖)𝑠  az ak döntés hatására bekövetkezett állapotváltozások 

darabszáma s állapotból az összes lehetséges állapotba. 

 

5.3.1.3 A haszonérték definiálása egy hazai szennyvíztisztító telep esetében 

A korábban tárgyaltak szerint minden állapothoz egy jutalom, avagy haszonérték (jövedelem, 

jelölése: R(s)) társítható, mely meghatározása során közös nevezőre kell hozni a szubjektív és 

objektív célokat. Itt példaként lehet említeni, hogy a technológus ésszerű kereteken belül inkább 

a hatékonyságot preferálja, a víziközmű üzemeltető a jogszabályi keretek betartása mellett a 

gazdaságosságot helyezi előtérbe. Ezen célok elérését számokban kell kifejezni, általában 

költségekben. Bizonyos esetekben, amikor környezeti értékek megóvásáról van szó, 

kifejezetten nehezen lehet számokat definiálni, például mennyit ér egy hektár erdő, a helyi 

ökoszisztéma megmaradása, így az eszmei értékek és a nem antropocentrikus szempontok 

konvertálása komoly vita tárgyát képezik. Költség helyett azonban lehet más indikátort is 

alkalmazni, ha szubjektív preferenciákat is számszerűsíteni kell az algoritmus számára. Utóbbi 

esetben például egy kár vagy haszon alapegységét jelöljük (például egy köbméter víztest 

makrofiton pusztulása vagy adott területű wetland pusztulása) és az ezekhez kapcsolódó 

károkat próbáljuk arányosítani. A kárérték nem kell, hogy konstans értékű legyen, például egy 

élőhely pusztulásának kára lehet exponenciális mértékű a csökkenő élettér függvényében. A 

szennyvíztisztításnál alkalmazott haszonértékeket a függelék [2.8] fejezetében részletezem. 

 

5.3.2 Eredmények 

Az eredeti ASM3 bioP modellt 2012 első félévének adatsorára kalibráltam a 4.2.3. fejezetben 

bemutatott eredményekkel. Saját kalibrációs tapasztalatom alapján fél évnél hosszabb idősor 

esetében újra kalibrálásra lenne szükség. A kvadratikus modellre betanítottam a neurális 

hálókat, amivel előállítottam a Markov döntési folyamatokhoz szükséges feltételes 

valószínűségi mátrixokat. A kvadratikus modellt abból a célból alkalmaztam, hogy a 

valószínűségátmeneti mátrixokat gyorsabban elő tudjam állítani az ASM3 bioP modellhez 

képest. Egy utasításértelmező (makro-interpretert) hoztam létre a modelleket futtató 

programban, amellyel tetszőleges haszonértékszámítás vált elérhetővé: Minden ötperces 

időlépésben a modell újra számolta az adott Markov állapot haszonértékét. A haszonérték 
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költséget takar, mely pénznemben (euróban) kifejezhető. Fontos megjegyezni, hogy a Markov 

döntési folyamatok alkalmazhatók tetszőleges változóra, jelen esetben a tényleges kiadások 

költségvonzata egyértelműen számszerűsíthető. 

A Markov állapot haszonértéke meghatározható volt a számított levegőbefúvatáshoz szükséges 

teljesítmény alapján (Metcalf és Eddy, 2016), az energiafelvétel (kWh) pedig költségben 

kifejezhető tétel volt. A határérték túllépés büntetése és a környezetterhelési díjak mértéke adott 

volt, mely a függelék [2.8] fejezetében található. A kvadratikus modell futtatása után az 

állapotátmeneti mátrix alapján meghatározásra került az állapotátmeneti valószínűségi mátrix. 

Végül a Howard iterációs módszer (Howard, 1960) segítségével az állapothoz köthető 

beavatkozások politikája is kiszámításra került. 

Fontos kiemelni, hogy a Markov folyamatok állapotátmeneti valószínűségi mátrixához 

hosszabb idősorok szimulációjára volt szükség: azaz 100 év szintetikus adatgenerálását 

végeztem el a befolyó szennyvíz terhelések előállítása érdekében, AR módszer alkalmazásával 

(lásd: 4.2.1. fejezet). 

Az állapotátmenetek valószínűségi mátrixa ∏ 𝐼𝑗
𝑛
𝑖=1

2
∗  𝐴, ahol „A” a beavatkozás 

intenzitásának száma (mely 5 intervallumra osztott), így megközelítőleg egy félmillió elemből 

álló állapotátmenet valószínűségi-mátrixot kaptam. Ebben bizonyos állapotok és 

állapotátmenetek nem léteznek: azaz nem fordulnak elő 100 év szintetikus adatgenerálása során 

sem, így törölhetők a mátrixból.  

 

Minden elemzés eredménye egy „policy” mátrix volt, mely tulajdonképpen az egyes vezérlési 

sémákat adja eredményül. Ez a vezérlés egy üzemirányító PLC-be (programozható logikai 

komponens, mely üzemirányítási feladatot lát el, pl. a levegőztetést szabályozza) is 

leprogramozható. Az utolsó lépésben az MDP által számolt üzemirányítási eredményeket 

ellenőriztem, az eredeti ASM modellt alkalmazva számoltam végig múltbeli adatokat 

felhasználva az üzemeltetés hatékonyságát és az üzemeltetés költségeit. Az eredményeket 

összevetve, az eredeti szakaszos levegőztetéshez képest, jelentős megtakarítást lehet elérni. Az 

eredményeket a 5-2. táblázat foglalja össze. 
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5-2. táblázat. A vezérléshez szükséges MDP állapotváltozók és alkalmazott koncentráció intervallumok, energia 

megtakarítás és elfolyó N szintek. 

Feltétel 
MDP 

feltételrendszer 

MDP állapotváltozók 

(és intervallumok 

száma) 

MDP 

állapotok

hoz 

tartozó 

policy-k* 

Villamos 

energia 

megtakarítá

s [%] 

Összes 

megtakarítá

s 

Elfolyó NH4-

N átlagérték 

[mg/l] 

Elfolyó szervetlen 

nitrogén 

átlagérték [mg/l] 

- 

Nincs MDP, 

jelenleg 

alkalmazott 

szakaszos 

levegőztetés 

- - 
Viszonyítás

i alap 

Viszonyítás

i alap 
1.47 19.75 

1 

Maximális 

költség-

megtakarítás 

Aerob zóna: NO3-N 

(5), NH4-N (6) 
27 13.5 22.9 3.95 9.05 

2 

Biztonságos 

költség-

megtakarítás 

Aerob zóna: NO3-N 

(5), NH4-N (7) 

Pre-anox anaerob 

zóna: 

NO3-N (3), NH4-N (3) 

172 19.2 11.5 2.40 11.67 

3 

Nincs költség-

megtakarítás, 

hatékonyabb 

NH4-N 

eltávolítás 

Aerob zóna: NO3-N 

(5), NH4-N (7) 

Pre-anox anaerob 

zóna: 

NO3-N (3), NH4-N (3) 

170 11.5 0 1.20 16.39 

 

(A táblázat egyes soraiban a beavatkozás módját tüntettem fel. A második oszlopban zárójellel 

feltüntetett számokkal a vizsgált frakciók koncentráció intervallum számát jelöltem. A „policy” 

a vezérléshez szükséges szabályok számát jelenti.) 

Értelemszerűen a levegőztetés intenzitásának növelésével párhuzamosan a villamosenergia 

költségek növekednek, egy határon túl azonban a környezetterhelési díjak emelkedése is 

megfigyelhető. Ez abból következik, hogy a rendszer denitrifikációs kapacitását csökkentjük, 

azaz magasabb nitrát szintekkel kell számolni. A túlzottan alacsonyan tartott levegőztetés a 

környezetterhelési díj és határérték túllépés bírságával fenyeget. Nem szabad megfeledkezni 

arról sem, hogy a biológiai modell nem számol olyan jelenségekkel, ami az alacsony oxigén 

szint miatt bekövetkezett biomassza fonalasodási folyamatokból következhet: például az iszap 

flotációja, ülepedési karakterisztika kedvezőtlen megváltozása. A modell határait vizsgálva az 

MDP a definiált feltételrendszerben a költségoptimumot találja meg, a fentiekben a 

következőképpen alakult: 
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• Az elemzésben a maximális megtakarítás meghaladta a teljes költségek 20%-át, amely 

az elfolyó NH4-N maximumon tartása mellett állhat elő, határérték túllépés nélkül. 

Ebben az esetben is csökken a környezetterhelési díj, mert az elfolyó ammónium szint 

növekedése mellett a rendszer denitrifikációs képessége nagyobb mértékben javult, 

alacsony elfolyó nitrát szinteket eredményezve (5.3.2. ábra - 5.3.6. ábra, kék görbe). 

• A második elemzésben minimális a környezetterhelési díj növekedése, 19%-os 

villamosenergia megtakarítás érhető el úgy, hogy az NH4-N az előírt határérték felét 

garantáltan nem haladja meg. Összehasonlításképpen, a valóságban alkalmazott 

szakaszos levegőztetés bár alacsonyabb NH4-N szintet jelent, az ammónium fluktuáció 

mértéke jelentős. Jelen vezérlési sémával, a modell szerint egyenletesebb ammónium 

szintet lehet elérni. Az elfolyó összes nitrogén a felére csökkenthető az MDP vezérlési 

sémájával, mint a jelenleg alkalmazott módszer (5.3.2. ábra - 5.3.6. ábra, zöld görbe).  

• A harmadik vezérlés rávilágít arra, hogy a jelenlegivel azonos üzemeltetési költség 

esetében is hatékonyabb eltávolítási hatásfokok valósíthatók meg. Azzal, hogy a 

preanox-anaerob zóna nitrogén arányait is felvettük az MDP állapotait meghatározó 

modelltérbe, többlet információhoz jutottunk a reaktort érő jövőbeni terhelésekkel 

kapcsolatosan (5.3.2. ábra - 5.3.6. ábra, pontozott sárga görbe). 

 

Az energia megtakarításokat a következő grafikonok mutatják. 

 

5.3.2. ábra. Számított összes költség (villamosenergia és környezetterhelési díjak) az egyes levegőztetés-

vezérlések esetében. 
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5.3.3. ábra. Számított összes villamosenergia költség csak a levegőztetés során, az egyes levegőztetés-vezérlések 

esetében. 

 

 

5.3.4. ábra. Számított fajlagos (összes) költségek a szervetlen nitrogén eltávolítás arányában. 
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5.3.5. ábra. Az elfolyó szennyvíz NH4-N koncentrációja az egyes levegőztetés-vezérlések esetében. 

 

 

5.3.6. ábra. Az elfolyó szennyvíz összes N koncentrációja az egyes levegőztetés-vezérlések esetében. 
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ugyanannyival növekedett, mint amennyi villamosenergia megtakarításban keletkezett (az 

elfolyó összes nitrogén magasabb volt). 

 

Az MDP és kvadratikus-neurális modell felhasználásra javasolt innovatív eszköz az 

üzemirányítás területén. Figyelemre méltó, hogy az MDP adta policy-k függvényében 

kiszámíthatóbb szintvezérlés biztosítható a vizsgált nagyvárosi szennyvíztisztító telep esetére. 

Az MDP a biokinetikai modell és a definiált költségek segítségével olyan megoldásokat képes 

megtalálni, melyek konkurensek a szakirodalomban található reaktor levegőztetési sémákkal. 

 

Az eredményekhez kapcsolható, hogy a bemutatott eszköz a szakirodalomban ismertetett 

módszereken túl, összetettebb logikájú vezérléseket tud megvalósítani. A reaktor mérőszondák 

output adataira talál vezérlési sémát az MDP módszere, melyek akár felprogramozhatók PLC-

kbe (programozható logikai kontroller). 

 

6 Összefoglalás 

Disszertációmban az ASM modellek optimalizációjával foglalkoztam, és bemutattam egy új 

numerikus eljárás rendszert, módszertant, abból a célból, hogy a szennyvíztisztító telepek 

működtetését, üzemeltetését teljesen új alapokra helyezzem. A kutatás első eleme az ASM 

komplexitását csökkentő módszer fejlesztése, egy ún. kvadratikus alakú folyamatleíró modell, 

amelyből két változatot is bemutattam. A kvadratikus modellek a bioreaktor 

differenciálegyenleteinek közelítő explicit alakját állítják elő. Az első modell esetében az 

átfolyó anyagáramra és a reakciókinetikai tagra adtam másodrendű polinomiális illesztést. A 

második modellnél csak másodrendű közelítést alkalmaztam az anyagáram és reakciókinetika 

szétválasztása nélkül. A kvadratikus eljárás módszerét a neurális hálókkal kapcsolatam össze. 

A neurális háló függvényközelítésre, betanítási feladatra alkalmas matematikai eszköz, 

nemlineáris regressziós módszernek tekinthető. A kvadratikus modell megoldási sémájában 

alkalmaztam a neurális hálókat a másodrendű egyenlet paraméterértékeinek becslésénél. 

Tekintve, hogy a neurális háló egy közelítő eljárás, az anyagmegmaradás problémájának 

kezelését meg kellett oldani. Az anyagmérleghiba javítására korrekciós módszert fejlesztettem, 

amely a kumulált anyagmérleghiba minimalizálását végezte el.  

Bemutattam, hogy a kvadratikus-neurális háló modellt egy kalibrált ASM modellre be lehet 

tanítani, ezt felhasználva a modell lehetőséget biztosít, hogy a bioreaktor folyamatait akár 

nagyságrenddel gyorsabban lehessen szimulálni. A hibakorrekciós módszer alkalmazásával a 
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nagyságrendi gyorsítás némileg romlott (~3.5-szörös futtatási sebességre), de javítható volt 

nagyobb időlépés használatával. A neurális-kvadratikus modell gyorsabb szimulációjának 

koncepciója volt, hogy hosszabb idősorokat lehessen modellezni. Lehetővé vált több ezer 

(szintetikusan generált) év modellezése is rövidebb időn belül: amikor az üzemeltetési 

beavatkozások hosszútávú hatását vizsgáltam. A bemutatott módszert sztochasztikus 

folyamatok modellezésével ötvöztem, mely a disszertáció másik témakörére, a Markov döntési 

folyamatok alkalmazására épül. A bioreaktor belső, folyamatait ún. Markov állapotokkal 

közelítettem. A Markov láncok gráfelméleti módszerekkel szemléltethető sztochasztikus 

folyamatleíró modellek, mely üzemirányításnál és logisztikai optimalizációnál alkalmazott 

hasznos eszközök.  

A biológiai reaktorok Markov-szerű viselkedése arra a feltételezésre épült, hogy az alkalmazott 

üzemeltetés során a biomassza mennyisége hosszabb távon, adott korlátok között beáll egy 

egyensúly közeli állapotba - a reaktort elegendő volt néhány mérhető indikátorral jellemezni 

(pl. NH4-N, NO3-N, KOI, levegőztetés intenzitása, iszapkor, recirkulációs értékek, tartózkodási 

idő). Cél volt, hogy a leszűkített indikátor csoporttal jellemzett bioreaktort megfelelően 

lehessen üzemeltetni. A megfelelő üzemeltetés alatt értendő az eltávolítási hatásfok javítása és 

a költségek csökkentése. Ennek érdekében megvizsgáltam és modelleztem a beavatkozás 

lehetőségét a recikulációs szivattyúk vízhozam beállításánál, a levegőztetés intenzitásának 

megválasztásával. A feladat megoldásához annak vizsgálatára volt szükség, hogy a reaktor 

állapot-átmenetek az egyes beavatkozások és sztochasztikus hatások következtében milyen 

valószínűséggel történnek meg ΔT időlépés alatt. Az állapotátmeneteket (kezdeti és 

végállapotot egyértelműen leíró változók halmazát) valószínűségi mátrixszal lehetett 

jellemezni, mely akár többmillió óra szimulációs tapasztalatát foglalja magában. A nagyszámú 

szimulációt a már említett gyors, kvadratikus modellre építettem. Az ismertetett eszközök egy 

Markov döntési folyamatok (MDP) alapú döntéstámogatói rendszerbe kerültek integrálásra egy 

sajátfejlesztésű szennyvízszimulátorba (IWASP). Az MDP az állapotátmenetek vezérlésének 

megoldásaként egy ún. policy mátrixot adott eredményül. A vezérlési séma leírta, hogy egy 

adott pillanatnyi rendszer-állapot esetében melyik beavatkozás alkalmazása javasolt a 

hosszútávú költségminimum elérésének érdekében. A két módszer együttes alkalmazása 

újszerű és innovatív, amellyel különböző üzemeltetési sémákat találtam meg megoldásként egy 

választott, nagy kapacitású szennyvíztisztító telepre. A módszer további újdonsága, hogy a 

biológiai rendszer tényleges működését, folyamatait figyelembe veszi, hiszen a sztochasztikus 

állapotátmeneteket az ASM leíró modellre tanított kvadratikus modellből generáltam. 

Gyakorlati haszna a kifejlesztett módszertanomnak, hogy az MDP eredményei például 



90 

 

programozható logikai kontrollerekben (PLC), a levegőztetők intenzitásának szabályozásánál 

lehet felhasználni, illetve olyan új üzemeltetési sémákat képes „találni”, melyek még nem 

szerepelnek a szakirodalomban, de a bemutatott modellezéssel felfedezhetővé válnak.  

7 A disszertáció tézisei  

1. Két kvadratikus modellt vezettem le a tökéletesen elkevert reaktor folyamatainak 

közelítő leírására: Megmutattam, hogy ha modellszinten egy reaktor ismert bemeneti 

anyagáram, illetve reakciókinetikai tagját közelítem kvadratikus polinommal, akkor 

minden kezdeti feltétel ismeretében felírható az elfolyó anyagáramot leíró másodrendű 

polinomiális közelítés a transzport egyenlet differenciálegyenleteire. A kvadratikus 

modell az anyagmérleg megtartását biztosítja. (Azaz a differenciálegyenletek minden 

kezdeti feltételére T időlépésre felírható polinomiális közelítés).  

A tézishez kapcsolódó publikáció: [1] 

 

2. Megmutattam az eleveniszapos reaktort leíró kvadratikus modell esetére, hogy a 

reakciókinetikai tag közelítése nélkül felírt modell („B” modell) alacsony 

zajérzékenységű approximációt valósít meg, mely felhasználható regressziós 

módszerekben. A választott nemlineáris regressziós módszer a neurális hálók 

felhasználásával megoldható, reaktormodell approximációt valósítottam meg. A 

tézishez kapcsolódó publikáció: [1], [2] 

 

3. Megmutattam, hogy a kvadratikus-neurális háló modell nem csak egylépéses 

közelítésre alkalmas, hanem idősorokban lehet alkalmazni. A megalkotott kvadratikus-

neurális modellt az ASM3 bioP modellre validáltam. Lehetővé vált a reaktorok elfolyó 

koncentrációjának kifejezése differenciálegyenletrendszer helyett zárt alakban, az 

ismert komponensek alkalmazásával. Az idősorban alkalmazott modell bevezetésével a 

közelítésből adódó hiba halmozódik. Ennek kezelésére hiba korrekciós módszert 

dolgoztam ki. Igy alacsonyabb számításigényű, egyszerűsített modell jött létre, mely a 

számítási teljesítményben is megmutatkozik, ezzel elérhetővé válik az optimalizációs 

feladatok gyorsabb kiértékelése (a differenciálegyenlet megoldáshoz képest). A tézishez 

kapcsolódó publikáció: [1],[2],[4],[5] 

 

4. Megmutattam, hogy az eleveniszapos szennyvíztisztító rendszer üzemirnyítási 

problámaköre hogyan fogalmazható meg a Markov döntési folyamatok keretében. Az 
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állapotátmenet valószínűségi mátrixot kvadratikus-neurális módszerrel állítottam elő, 

mely lehetővé tette hosszabb idősorok vizsgálatát, szimulációját. Az üzemirányítást a 

Markov lánc optimális irányításaként fogalmaztam meg, amely a költségek minimumát 

szolgáltatja egy idősoron. A költségek komponenseiként a technológiai működés 

költségeit és a kimenő terheléshez kapcsolódó díjak összegét tekintettem. A megoldást 

a gyors Howard iteráció szolgáltatta. Howard algoritmus megoldása során a 

költségcsökkentési lehetőségek és üzemeltetés hatékonyságának optimuma 

meghatározhatóvá vált változó bemeneti minőségi állapotok esetén is. A tézishez 

kapcsolódó publikáció: [2],[3] 

 

5. Igazoltam a Markov döntési folyamatok és kvadratikus modell alkalmazhatóságát egy 

nagyvárosi szennyvíztisztító telep esetére, a kidolgozott elveket különös tekintettel a 

hatékonyabb levegőztetési séma megfogalmazására valósítottam meg. A módszer 

eredményei üzemirányító rendszerekbe is beépíthetők (például programozható logikai 

áramkörökbe) implementálhatók. Ez által új vezérlési szabályok kidolgozására és 

elemezésére alkalmas eszközt valósítottam meg.  A tézishez kapcsolódó publikáció:[2], 

[3], [4], [5] 

 

7.1 Koncsos Tamás publikációi, amelyek a tézisekhez kapcsolódnak 

 

1. Koncsos T., 2020. Bioreactor Simulation with Quadratic Neural Network Model Approximations and 

Cost Optimization with Markov Decision Process. Periodica Polytechnica Civil Engineering 64 (2), 614-

622 

 

2. Koncsos T., 2021. Quadratic form approximations on activated sludge models for enhancing optimization 

performance. International Journal of Advanced Engineering and Management (elfogadva, folyamatban). 

ISSN: 2456-8066 

 

3. Koncsos T., 2014. A szennyvíztisztító telepek hatékonyságnövelése és költségoptimalizálása hibrid-

modell alapú WASP szoftver segítségével. MASZESZ Hírcsatorna 2014 jan-febr. 

 

4. Koncsos T., 2012. The application of neural networks for solving complex optimization problems in 

modeling. In: Józsa János, Lovas Tamás, Németh Róbert (ed.) Proceedings of the Conference of Junior 

Researchers in Civil Engineering (ISBN:978-963-313-061-2) 

 

5. Koncsos T., Melicz Z., 2011. Eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek elfolyó vízminőségének 

előrejelzése neurális hálóval; HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 91:(1) pp. 15-20.  

 



92 

 

8 Irodalom 

Åmand, L, Olsson, G and Carlsson, B (2013): Aeration control – a review, Water Sci. Technol. 67(11), 2374– 

2398. 

 

Amari S. V., McLaughlin L., Hoang P., 2006. Cost-effective condition-based maintenance using markov decision 

processes. RAMS '06. Annual Reliability and Maintainability Symposium, 2006. Print ISSN: 0149-144X 

 

Andersson, L. G1979 Energy savings at wastewater treatmentplants, Final report contract No. 314–77-EE-DK, 

WaterQuality Institute (DHI Water and Environment), Hørsholm,Denmark. 

APHA. 1992. Standard methods for the examination of water and wastewater. 18th ed. American Public Health 

Association, Washington, DC. 

 

Baik H.S; Jeong H.S; and. Abraham D.M, 2006 Estimating Transition Probabilities in Markov Chain-Based 

Deterioration Models for Management of Wastewater Systems. Journal of Water Resources Planning and 

Management Volume 132 Issue 1 - January 2006 https://ascelibrary.org/doi/full/10.1061/%28ASCE%290733-

9496%282006%29132%3A1%2815%29 

 

Bakos Vince, 2019. Környezetvédelmi mikrobiológia és biotechnológia, Szennyvíztisztítás, oktatási segédlet, BME-

VBK, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék 

 

Barker, P. S. and Dold, P. L., 1997. General Model for Biological Nutrient Removal Activated-Sludge Systems: 

Model Application. Water Environment Research Vol. 69, No. 5 (Jul. - Aug., 1997), pp. 985-991  

 

Barreiro-Gomez J. and Tembine H., "Blockchain Token Economics: A Mean-Field-Type Game Perspective," in 

IEEE Access, vol. 7, pp. 64603-64613, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2917517 

 

Bellman, R.E., 1957. Dynamic Programming. Princeton University Press, Princeton, NJ. Republished 2003: Dover, 

ISBN 0-486-42809-5. 

 

Bourgeois, W., Burgess, J.E. and Stuetz, R.M. (2001). On-line monitoring of wastewater quality: a review.J. Chem. 

Tech. Biotech., 76, 337–348. 

 

Beychok, M.R., 1971. "Performance of surface-aerated basins". Chemical Engineering Progress Symposium Series 

67 (107): 322–339. 

 

Bortone G., Cech J.S., Germirli F., Bianchi R, and Tilche A., 1994. Experimental approaches for the characterisation 

of a nitrification/denitrification process on industrial wastewater. Water. Sci. Technol., 29 (7), 129 – 136. 

 

Box, G. E. P.; Muller, Mervin E. (1958). "A Note on the Generation of Random Normal Deviates". The Annals of 

Mathematical Statistics. 29 (2): 610–611. doi:10.1214/aoms/1177706645. JSTOR 2237361. 

 

Bratby, J. and Parker, D., 2009. Accurately modeling the effect of dissolved oxygen on nitrification. In Proc. WEF 

Spec. Conf. “Nutrient Removal 2009”, Washington (USA),28 June – 1 July, 868–879. 

 

Brun R1, Kühni M, Siegrist H, Gujer W, Reichert P, 2002. Practical identifiability of ASM2d parameters--systematic 

selection and tuning of parameter subsets. Water Res. 2002 Sep;36(16):4113-27. 

 

Bürger,R.,Diehl,S.,Farås,S.,Nopens,I.&Torfs,2015 Aconsistentmodelling methodology for secondary settling 

tanks: a reliablenumerical method.Water Sci. Technol.68(1), 192–208. 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-486-42809-5


93 

 

 

Campbell, J.; et al. (2008). "Photosynthetic Control of Atmospheric Carbonyl Sulfide During the Growing Season". 

Science. 322 (5904): 1085–1088. Bibcode:2008Sci...322.1085C. doi:10.1126/science.1164015. PMID 19008442. 

S2CID 206515456.  

 

Campolo M., Andreussi P., Soldati A., 1998. Centro di Fluidodinamica e Idraulica and Dipartimento di Scienze e 

Technologie Chimice Universitá di Udine, Italy "River Flood Forecasting with a Neural Network Model". AGU 

journals. 

 

Checchi N., Giusti E. & Marsili-Libelli S. PEAS: A toolbox to assess the accuracy of estimated parameters in 

environmental models. Environ Modell Softw 22, 899–913 (2007) 

 

Coen, F., Vanderhaegen, B., Boonen, I., Vanrolleghem, P.A., van Eyck, L. and van Meenen,P., 1996. Nitrogen 

removal upgrade of a wastewater treatment plant within existing reactor volumes: A simulation supported 

scenario analysis. Water Sci. Technol. 34(3/4),339–346. 

 

Coen, F., Vanderhaegen, B., Boonen, I., Vanrolleghem, P.A. and van Meenen, P., 1997. Improved design and 

control of industrial and municipal nutrient removal plants using dynamic models. Water Sci. Technol. 35(10), 53–

61. 

 

Comeau, Y, Hall, KJ, Hancock, REW and Oldham, WK (1986): Biochemical model for enhanced biological 

phosphorus removal, 20(12), 1511-1521. 

 

Cosenza A. , Mannina G., Vanrolleghem P.A , Neumann M.B, 2013 Global sensitivity analysis in wastewater 

applications:A comprehensive comparison of different methods. Global sensitivity analysis in wastewater 

applications: A comprehensive comparison of different methods,Environmental Modelling & Software,Volume 49, 

2013,Pages 40-52,ISSN 1364-8152, https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2013.07.009. 

 

Côté M, Grandjean B.P.A, Lessard P, Thibault J,1995. Dynamic modelling of the activated sludge process: 

Improving prediction using neural networks,Water Research,Volume 29, Issue 4,1995,Pages 995-1004,ISSN 0043-

1354,https://doi.org/10.1016/0043-1354(95)93250-W. 

 

Cybenko, G.. 1989. Approximation by superpositions of a sigmoidal function Mathematics of Control, Signals, 

and Systems, 2(4), 303–314. 

 

Descoins N., Deleris S., Lestienne R., Trouvé E., Maréchal F., Energy efficiency inwaste water treatments plants: 

optimization of activated sludge processcoupled with anaerobic digestion, Energy 41 (2012) 153–164 

 

Do MH, Ngo HH, Guo W, Chang SW, Nguyen DD, Liu Y,Varjani S, Kumar M (2020) Microbial fuel cell-

basedbiosensor for online monitoring wastewater quality: acritical review. Sci Total 

Environ.https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135612 

 

Doshi, P., Qu, X., & Goodie, A. (2014). Decision-Theoretic Planning in Multiagent Settings with Application to 

Behavioral Modeling. Plan, Activity, and Intent Recognition, 205–224. doi:10.1016/b978-0-12-398532-3.00008-7 

 

Drewnowski J,, Remiszewska-Skwarek A., Duda S., Łagód G., 2019. Aeration Process in Bioreactors as the Main 

Energ yConsumer in a Wastewater Treatment Plant.Review of Solutions and Methods of Process. 

doi:10.3390/pr7050311   

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics_of_Control,_Signals,_and_Systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics_of_Control,_Signals,_and_Systems


94 

 

DRV, 2014. A Kéthelyi agglomeráció szennyvíztisztító telep kapacitásbővítés és hatásfokjavítás, VÍZJOGI 

LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ, Tsz.: 1419. Műszaki leírás. 

 

Dupont, R. and Sinkjaer, O., 1994. Optimization of waste-water treatment plants by means of computer models. 

Water Sci. Technol. 30(4), 181–190. 

 

Eckenfelder, W.W. and O’Connor, D.J., 1954. Aerobic biological treatment of organic wastes. In Proc. 9th Ind. 

Waste Conf., Purdue Univ. Lafayette, 512–530. 

 

W. El-Shorbaghy W, Arwani A., Droste R.L., Optimal sizing of activated sludgeprocess with ASM3, Int. J. Civ. 

Environ. Eng. 11 (2011) 19–55.  

 

Ekama G.A. and Marais, G.v.R., 1979. Dynamic behavior of the activated-sludge process. J. Wat. Pollut. Cont. Fed. 

51, 534–556. 

 

Ekama, GVR Marais, 1986. Water pollution control 85 (1), 90-100, 1986. 134, 1986. Enhanced polyphosphate 

organism cultures in activated sludge systems. 

 

Ekama G.A., Dold P.L. and Marais G.v.R., 1986. Procedures for determining influent COD fractions and the 

maximum specific growth rate of heterotrophs in activated sludge systems. Water Sci. Technol., 18(6), 91– 114 

 

Ekama, G. A., Barnard. J. L., Günthert, F. W., Krebs, P., McCorquodale, J. A., Parker, D. S. and Wahlberg, E. J. (1997) 

Secondary Settling Tanks: Theory, Modelling, Design and Operation; IAWQ Scientific and Technical Report No. 6, 

London. 

 

Ekama, G. A. (2010). The role and control of sludge age in biological nutrient removal activated sludge systems. 

Water Science and Technology, 61(7), 1645–1652. doi:10.2166/wst.2010.972 

 

Endress&Hauser, 2020 COD analyzer Liquiline System CA80COD Analyzer for chemical oxygen demand in 

environmental monitoring, industrial and municipal wastewater. https://www.endress.com/en/field-

instruments-overview/liquid-analysis-product-overview/COD-analyzer-CA80COD 

 

EPA 2020, https://archive.epa.gov/water/archive/web/html/vms57.html 

 

 Etheridge J.R, Birgand F., Osborne A. J., Osburn C. L. , Burchell M.R, Irving J., 2014. Using in situ ultraviolet‐visual 

spectroscopy to measure nitrogen, carbon, phosphorus, and suspended solids concentrations at a high frequency 

in a brackish tidal marsh First publishe in Lymnology and Ocenography Methods: 23 January 2014 

https://doi.org/10.4319/lom.2014.12.10 

 

Ferrer J., Morenilla J.J., Bouzas A. and Garcia-Usach F., 2004. Calibration and simulation of two large wastewater 

treatment plants operated for nutrient removal. Water Sci.Technol. 50(6), 87–94 

 

Finnson, A., 1993. Simulation of a strategy to start up nitrification at Bromma sewage plant using a model-based 

on the IAWPRC Model No. 1. Water Sci. Technol. 28(11/12),185–195. 

 

Fikar, M., Chachuat, B. and Latifi, M.A., 2005. Optimal operation of alternating activated sludge processes. Cont. 

Eng. Pract. 13, 853–861. 

 

https://archive.epa.gov/water/archive/web/html/vms57.html
https://doi.org/10.4319/lom.2014.12.10


95 

 

Fortela, D. L. B., Farmer, K., Zappi, A., Sharp, W. W., Revellame, E., Gang, D., & Zappi, M. (2019). A Methodology 

for Global Sensitivity Analysis of Activated Sludge Models: Case Study with Activated Sludge Model No. 3 ( ASM 

3). Water Environment Research. doi:10.1002/wer.1127 

 

Fuhs, G. W. and Chen, M., 1975. Microbiological basis of phosphate removal in the activated sludge process for 

the treatment of wastewater. Microbial Ecology, 2,119-138. 

 

Funamizu, N., Yamamoto, S., Kitagawa, Y. and Takakuwa, T., 1997. Simulation of the operational conditions of 

the full-scale municipal wastewater treatment plant to improve the performance of nutrient removal. Water Sci. 

Technol. 36(12), 9–17. 

 

Garrett, M.T. and Sawyer, C.N., 1952. Kinetics of removal of soluble BOD by activated sludge. In Proc. 7th Annual 

Ind. Wastes Conf., Purdue University, Lafayette, IN, 7–9 May, 51–77. 

 

Guisasola A., Sin G., Baeza J.A, Carrera J., Vanrolleghem P.A., 2005. Limitations of ASM1 and ASM3: a comparison 

basedon batch oxygen uptake rate profiles from differentfull-scale wastewater treatment plants. Water Science 

& TechnologyVol 52 No 10–11 pp 69–77QIWA Publishing 2005. 

 

Gujer W. Systems Analysis for Water Technology. [8–10] (Springer, Verlag Berlin Heidelberg, 2008). 

 

Harremoës, P., Capodaglio, A.G., Hellström, B.G., Henze, M., Jensen, K.N., Lynggaard-Jensen, A.,Otterpohl, R. and 

Soeberg, H. (1993). Wastewater treatment plants under transient loading –performance, modelling and control. 

Wat. Sci. Tech., 27(12), 71–115. 

 

Hascoet and Florentz, 1985. M.C. Hascoet, M. FlorentzInfluence of nitrates on biological phosphorus removal from 

wastewater. Wat. SA, 11 (1)  

 

Hauduc H., Rieger L., Takács I., Héduit A., 2010. A systematic approach for model verification: Application on 

seven published Activated Sludge Model. February 2010. Water Science & Technology 61(4):825-39, DOI: 

10.2166/wst.2010.898 

 

Hauduc, H., Rieger, L., Ohtsuki, T., Shaw, A., Takács, I., Winkler, S., … Gillot, S. (2011). Activated sludge modelling: 

development and potential use of a practical applications database. Water Science and Technology, 63(10), 

2164–2182. doi:10.2166/wst.2011.368 

 

Hauduc, H., Rieger, L., Oehmen, A., van Loosdrecht, M. C. M., Comeau, Y., Héduit, A., … Gillot, S. (2012). Critical 

review of activated sludge modeling: State of process knowledge, modeling concepts, and limitations. 

Biotechnology and Bioengineering, 110(1), 24–46. doi:10.1002/bit.24624 

 

Henze M., Gujer W. Grady Jr.L. Matsuo T., 1987. Activated Sludge Model No 1, (IAWPRC) Scientific and Technical 

Reports. No.1 

 

Henze M., Gujer W., Mino T., Matsuo T., Wentzel M.C.M. and Marais G.v.R., 1995. Activated Sludge Model No. 2. 

IAWQ Scientific and Technical Report No. 3, London, UK. 

 

Henze M., Gujer W., Mino T., Matsuo T., Wentzel M.C., Marais G.v.R. and van Loosdrecht M.C.M., 1999. 

Activated sludge model No. 2D, ASM2D. Water Sci. Technol., 39(1), 165 – 182. 

 

Henze M., Grady C. P. L. Jr, Gujer W., Marais G. v. R. and Matsuo T., 2000. Activated Sludge Model No. 1, IWA 

Publishing, Scientific and Technical Report No. 9, London IWA. 



96 

 

 

Henze M., Gujer W., Mino T., Matsuo T., Wentzel M.C., Marais G.v.R., Van Loosdrecht M.C.M., 1999. Water 

Science and Technology Volume 39, Issue 1, Pages 165-182 

 

Henze M., Gujer W., Mino T., Matsuo T., Wentzel M. C., Marais G.v.R., and van Loosdrecht M.C.M., 2000. 

Activated Sludge Model No. 2d, IWA Publishing, Scientific and Technical Report No. 9, London IWA 

 

Hestenes & E. Stiefel, 1952. "Methods of conjugate gradients for solving linear systems" Res. nat. Bur. Standards 

49 

 

Horváth Gábor, 1998. “Neurális hálózatok és műszaki alkalmazásaik”. pub. Műegyetemi Kiadó 1998. 

 

Howard, Ronald A., 1960. Dynamic Programming and Markov Processes (PDF). The M.I.T. Press. 

 

Hreiz R, Latifi M A, Roche N., 2015. Optimal design and operation of activated sludgeprocesses: State-of-the-art.  

Chemical Engineering Journal, Elsevier, 2015, 281, pp.900 - 920.10.1016/j.cej.2015.06.125, hal-01458423 

 

Hulsbeek,  J.J.W., Kruit, J., Roeleveld, P.J., van Loosdrecht,  M.C.M.,2002.  A practical  protocol  for  dynamic  

modelling  of  activatedsludge systems. Water Sci. Technol. 45 (6), 127–136. 

 

Iacopozzi, Ilenia & Innocenti, Valentina & Marsili-Libelli, Stefano & Giusti, Elisabetta. (2007). A modified Activated 

Sludge Model No. 3 (ASM3) with two-step nitrification-denitrification. Environmental Modelling and Software. 

22. 847-861. 10.1016/j.envsoft.2006.05.009. 

 

Irizar, I., Suescun, J., Plaza, F. and Larrea, L., 2003. Optimizing nitrogen removal in the BioDenitro process. Water 

Sci. Technol. 48(11/12), 429–436 

 

Jeppsson U., 1996. Modelling aspects of wastewater treatment processes. Ph.D. thesis: Department of Industrial 

Electrical Engineering and Automation, Lund Institute of Technology, Sweden. pp. 428. 

 

Jeppsson U., Diehl S., 1996. An evaluation of a dynamic model of the secondary clarifier. Water Sci Technol, 34 

(5-6): 19–26. https://doi.org/10.2166/wst.1996.0530 

 

Jeppsson, U., Pons, M.-N., Nopens, I., Alex, J., Copp, J. B., Gernaey, K. V., … Vanrolleghem, P. A. (2007). Benchmark 

simulation model no 2: general protocol and exploratory case studies. Water Science and Technology, 56(8), 67–

78. doi:10.2166/wst.2007.604 

 

Jogtar.hu, 2019: https://net.jogtar.hu/jogszabaly 

 

Kampschreur, M. J., Temmink, H., Kleerebezem, R., Jetten, M. S. M. & Van Loosdrecht, M. C. M.  Nitrous oxide 

emission during wastewater treatment. Water Research 43 (17), 4093–4103. 

 

Keskar, P. 2006  Control and optimization of unit operations –aeration and DO control. In: Instrument Engineers’ 

Handbook – Process Control and Optimization (B. G. Lipták,ed.). CRC Press, Boca Raton, FL, USA. 

 

Koncsos T., 2020. Bioreactor Simulation with Quadratic Neural Network Model Approximations and Cost 

Optimization with Markov Decision Process. Periodica Polytechnica Civil Engineering Vol. 64 No. 2; 614-622 

https://doi.org/10.3311/PPci.14734 

 

https://doi.org/10.2166/wst.1996.0530
https://net.jogtar.hu/jogszabaly


97 

 

Koncsos L., Melicz Z., 2009. Use of a mathematical optimisation procedure for model calibration and 

enhancement of nitrogen removal in high-load systems. Water Practice and Technology 2009-4/1 

ps://doi.org/10.2166/wpt.2009.004 

 

Kortstee J.J.G, Appeldoorn K.J, Bonting F.C.C, van Niel E.W.J, van Veen H.W., 1994. Biology of polyphosphate-

accumulating bacteria involved in enhanced biological phosphorus removal. First published: October 1994, Full 

publication history DOI: 10.1111/j.1574-6976.1994.tb00131.x 

 

KKFT-BME,2019. 

http://kkft.bme.hu/attachments/article/68/3.%20Labor%20Iszap%20tart%C3%B3zkod%C3%A1si%20id%C5%91

%20-%20szimul%C3%A1ci%C3%B3%20ver.%204.0.pdf 

 

Krishna, C. and van Loosdrecht, M.C.M. (1999). Substrate flux into storage and growth in relation toactivated 

sludge modelling.Wat. Res.,33(14), 3149 – 3161. 

 

Kugle Gy., 2018. Mindenkit egyenlő eséllyel látunk el ivóvízzel? Vízműpanoráma 2018/6 

 

Labelle, M.-A., Dold, P. L., Gadbois, A., Déléris, S., & Comeau, Y. (2017). Activated Sludge Production Parameters 

and Nutrient Content of Organic Sludge Components. Water Environment Research, 89(1), 51–61. 

doi:10.2175/106143016x14733681696202 

 

Laplace p-S. 1814. Des Fonctions génératrices" [On generating functions], Théorie analytique des Probabilités 

[Analytical Probability Theory] (in French) (2nd ed.), Paris, 1814, chap.I sect.2-20 

 

Leeuw, E.J., Kramer, J.F., Bult, B.A. and Wijcherson, M.H., 1996. Optimization of nutrient removal with on-line 

monitoring and dynamic simulation. Water Sci. Technol. 33(1), 203–209. 

 

Lesouef A., Payraudeau M., Rogalla F. and Kleiber B., 1992. Optimizing nitrogen removal reactor configurations 

by on-site calibration of the IAWPRC activated sludge model. Water Sci. Technol., 25(6),105 - 123 

 

Levin and Shapiro, G.V. Levin, J. Shapiro, 1965. Metabolic uptake of phosphorus by waste water organisms. J. 

Wat. Pollut. Control Fed., 37 (1965), pp. 800-821. 

 

Li M., Bai H., Krishnamurthi N.,2019. A Markov Decision Process for the Interaction between Autonomous Collision 

Avoidance and Delayed Pilot Commands,IFAC-PapersOnLine,Volume 51, Issue 34,2019,Pages 378-383,ISSN 2405-

8963,https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.01.012. 

 

Licskó I., Szabó A., Melicz Z., 2011. A kémiai előkezelés hatásainak vizsgálata a miskolci szennyvíztisztító telepen. 

Konferenciaanyag. 

 

Liwarska-Bizukojc, E., Olejnik, D., Biernacki, R., & Ledakowicz, S. (2011). Calibration of a complex activated sludge 

model for the full-scale wastewater treatment plant. Bioprocess and Biosystems Engineering, 34(6), 659–670. 

doi:10.1007/s00449-011-0515-1 

 

Lötter L., Merwin vd.E., 1987. The activities of some fermentation enzymes in activated sludge and their 

relationship to enhanced phosphorus removal. Article in Water Research 21(11):1307–1310 

 

Magyarország Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság, TÁJÉKOZTATÓ 

Magyarország településeinek szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetéről, a települési szennyvíz kezeléséről szóló 

91/271/EGK irányelv Nemzeti Megvalósítási Programjáról 

http://kkft.bme.hu/attachments/article/68/3.%20Labor%20Iszap%20tart%C3%B3zkod%C3%A1si%20id%C5%91%20-%20szimul%C3%A1ci%C3%B3%20ver.%204.0.pdf
http://kkft.bme.hu/attachments/article/68/3.%20Labor%20Iszap%20tart%C3%B3zkod%C3%A1si%20id%C5%91%20-%20szimul%C3%A1ci%C3%B3%20ver.%204.0.pdf


98 

 

 

Minsky M., Papert S., 1969. "Perceptrons" published by MIT Press, Cambridge Massachusetts 

 

Makinia J., 2010. Mathematical Modelling and Computer Simulation of Activated Sludge Systems. Iwa publishin, 

97818433932385 

 

Makinia J., Zaborowska, 2020. Mathematical Modelling and Computer Simulation of Activated Sludge Systems, 

Chap 10. Iwa publishing, DOI: https://doi.org/10.2166/9781780409528 

 

Mannina, G., Cosenza, A., Vanrolleghem, P. A., & Viviani, G. (2011). A practical protocol for calibration of nutrient 

removal wastewater treatment models. Journal of Hydroinformatics, 13(4), 575–595. 

doi:10.2166/hydro.2011.041 

 

Martins, M. P., Pagilla, K., Heijnen, J. J. & van Loosdrecht,M. C. M.  Filamentous bulking sludge – a critical 

review.Water Research 38, 793–817. 

 

Messikh N., Samar M.H., Messikh L., 2006. Département des Sciences fondamentales, Université de Skikda, 

Algérie"Neural network analysis of liquid–liquid extraction of phenol from wastewater using TBP solvent ". pub: 

Desalination, Volume 208 

 

Meijer S., Loosdrecht van M., Heijnen J.J, 2002, Modelling the start-up of a full-scale biological nitrogen and 

phosphorus removing WWTP. DOI: 10.1016/S0043-1354(02)00192-6, Water Research 36(19):4667-82 

 

Metcalf and Eddy, 2016. Wastewater Engineering 4th Edition: Wastewater Treatment and Reuse, ISBN-13: 978-

0071241403 

 

Mizsey P., 2012 Folyamatirányítási Rendszerek. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

EgyetemVegyészmérnöki és Biomérnöki KarKémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék. ISBN 978-963-279-

475-4 

 

Moussa, M.S., Rojas, A.R., Hooijmans, C.M., Gijzen, H.J. and van Loosdrecht, M.C.M., 2004. Model-based 

evaluation of nitrogen removal in a tannery wastewater treatment plant. Water Sci. Technol. 50(6), 251–260. 

 

Nuhu Dalhat Mu’azu , Omar Alagha and Ismail Ani, 2020.Systematic Modeling of Municipal WastewaterActivated 

Sludge Process and Treatment PlantCapacity Analysis Using GPS-X Sustainability (ISSN 2071-1050; CODEN: 

SUSTDE) 

 

Nasr Mahmoud S, Moustafa Medhat A.E., Seif Hamdy A.E., El Kobrosy Galal, 

Application of Artificial Neural Network (ANN) for the prediction of EL-AGAMY wastewater treatment plant 

performance-EGYPT, Alexandria Engineering Journal,Volume 51, Issue 1,2012,Pages 37-43,ISSN 1110-0168, 

https://doi.org/10.1016/j.aej.2012.07.005. 

 

Neczaj, E., Grosser, A., 2019. Biogas production by thermal hydrolysis and thermophilic anaerobic digestion of 

waste-activated sludge. Industrial and Municipal Sludge, 741–781. doi:10.1016/b978-0-12-815907-1.00031-3 

 

Net.jogtár, 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról, 2019 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300054.tv  

 

Nopens, I., Benedetti, L., Jeppsson, U., Pons, M.-N., Alex, J., Copp,J. B., Gernaey, K. V., Rosen, C., Steyer, J.-P. & 

Vanrolleghem,P. 2010 A Benchmark Simulation Model No 2:finalisation ofplant layout and default control 

strategy.Water Science andTechnology62(9), 1967–1974. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300054.tv


99 

 

 

Novak, L. and Havrlikova, D., 2004. Performance intensification of Prague wastewater treatment plant. Water 

Sci. Technol. 50(7), 139–146. 

 

Orhon D., Ateş E., Sözen S., Ubay Çokgör.E, 1997. Characterization and COD fractionation of domestic 

wastewaters. Environmental Pollution Volume 95, Issue 2, Pages 191-204 

 

Orhon D., Artan N. and Cimsit Y., 1989. The concept of soluble residual product formation in the modelling of 

activated sludge. Water Sci. Technol., 21(4-5), 339 – 350. 

 

Palmer T., Ross M., Nutt G., 2002. Measuring Ammonia with Online Analyzers. Water and Wastes Digest.  

https://www.wwdmag.com/analytical-instruments-spectrophotometric/measuring-ammonia-online-analyzers 

Patziger M., Koncsos L., Koncsos T., Zajzon G., Solymosi B., 2014. KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM, 

Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra, KEOP – 7.9.0/12 

 

Patziger M., Madarász E., 2018. Áramlástani alapú koncepcióalkotás egy levegőztetőmedence-rekonstrukció 

tervezéséhez: Avagy élvonalbeli egyetemi kutatási eredmények alkalmazása a hatékonyságnövelés és a 

költségcsökkentés érdekében. VÍZMŰ PANORÁMA: VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK ORSZÁGOS SZAKMAI SZÖVETSÉGE 

LAPJA XXVI : 4 pp. 22-25. , 4 p.  

 

Pérez P. , Reyes J., 2001. Departamento de Fisica, Universidad de Santiago de Chile "Prediction of Particlulate Air 

Pollution using Neural Techniques" 2001. Springer-Verlag London Ltd. 

 

Petersen,  B.,  2000.  Calibration,  identifiability  and  optimal  experi-mental design of activated sludge models. 

Ph.D.Thesis,Ghent Uni-versity,Belgium.Availablefromhttp://biomath.rug.ac.be/theses/OldTheses.html. 

 

Petersen,  B.,  Gernaey,  K.,  Henze,  M.,  Vanrolleghem,  P.A.,  2002. 783K.V. Gernaey et al. / Environmental 

Modelling & Software 19 (2004) 763 

 

Pisa I., Santín I, Vicario J.L., Morell A., Vilanova R., 2018, A Recurrent Neural Network for Wastewater Treatment 

Planteffluents’ prediction. DOI:10.17979/spudc.9788497497565.0621 

Conference: XXXIX Jornadas de AutomáticaAt: Badajoz (Spain) 

 

Potter, T.G., Koopman, B. and Svoronos, S.A., 1996. Optimization of a periodic biological process for nitrogen 

removal from wastewater. Water Res. 30, 142–152. 

 

Rieger L., Koch G., Kühni M., Gujer W., Siegrist H., 2001. The EAWAG Bio-P module for activated sludge model No. 

3. Water Res.; 35(16):3887-903. 

 

Rieger, L, Jones, RM, Dold, PL, Bott, CB (2014): Ammonia-based feedforward and feedback aeration control in 

activated sludge processes, Water Environ Res, 86(1), 63-73. 

 

Ross, S. M., 1995. Stochastic Processes.: Wiley. ISBN 978-0-471-12062-9 

 

Rosso, D., Stenstrom, M. K. & Larson, L. E. Aerationof large-scale municipal wastewater treatment plants:state of 

the art.Water Science and Technology57(7),973–978 

Rosso D,  Shaw AR, 2015 Framework for energy neutral treatment for the 21st century through energy efficient 

aeration. IWA Publishing 

 

http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=706


100 

 

Rustum R., Adeloye A., 2013. Hybrid unsupervised-supervised artificial neural networks for modelling activated 

sludge wastewater treatment plants. Recent Advances in Artificial Intelligence Research p1-26. ISBN: 978-1-

62808-808-3 

 

 

Kovács S., Balogh P., 2012. Hierarchikus markov folyamatok alkalmazása a sertéstartás döntési folyamataiban. 

Agrárinformatika Folyóirat. 2012. 3. évfolyam 2. szám, Journal of Agricultural Informatics. Vol. 3, No. 2 

 

Pind, P.F., Angelidaki, I. and Ahring, B.K. (2002). A novel in-situ sampling and VFA sensor technique foranaerobic 

systems. Wat. Sci. Tech., 45(10), 261–268. 

 

Pisa I., Santín I, Vicario J.L., Morell A., Vilanova R., 2018, A Recurrent Neural Network for Wastewater Treatment 

Planteffluents’ prediction. DOI:10.17979/spudc.9788497497565.0621 Conference: XXXIX Jornadas de 

AutomáticaAt: Badajoz (Spain) 

 

Sedran, M., A., Mehrotra, A., S., Pincince, A., B., 2006. The Dangers of Uncalibrated Activated Sludge Simulation 

Packages. Source: Proceedings of the Water Environment Federation, WEFTEC 2006: Session 41 through Session 

50 , pp. 3290-3303(14) 

 

Selvi E, Buehrer R.M, Martone A. and Sherbondy K., 2018.  "On the use of Markov Decision Processes in cognitive 

radar: An application to target tracking," 2018 IEEE Radar Conference (RadarConf18), 2018, pp. 0537-0542, doi: 

10.1109/RADAR.2018.8378616. 

 

Shi Z., Zhang G., Zhang, H.e T., Pei G, 2019. Modeling of Flocculation and Sedimentation Using Population Balance 

Equation", Journal of Chemistry, vol. 2019, Article ID 9187204, 10 pages, 2019. 

https://doi.org/10.1155/2019/9187204 

 

Sid, S., Volant, A., Lesage, G., & Heran, M. (2017). Cost minimization in a full-scale conventional wastewater 

treatment plant: associated costs of biological energy consumption versus sludge production. Water Science and 

Technology, 76(9), 2473–2481. doi:10.2166/wst.2017.423  

 

Siegrist et al., 1992. H. Siegrist, D. Renggli, W. GujerMathematical modeling of anaerobic mesophilic sewage 

sludge treatment. Proc. Int. Symp. on Anaerobic Digestion of Solid Waste, Venice, 14–17 April 1992, Stamperia di 

Venezia (1992), pp. 51-64. 

 

Simándi Péter, 2011. Szennyvíztisztítási technológiák I., Szent István Egyetem, 17. fejezet - A nitrogén és foszfor 

eltávolítás biológiai eljárásai. 

 

Sin G., Vanhulle S., Depauw D., Vangriensven A. & Vanrolleghem P. A critical comparison of systematic calibration 

protocols for activated sludge models: A SWOT analysis. Water Res 39, 2459–2474 (2005). 

 

Skormin V.A, 2016 Introduction to Process Control Analysis, Mathematical Modeling, Control and Optimization. 

Springer Verlag, ISBN 978-3-319-42258-9 

 

Smets IY, Haegebaert JV, Carrette R, Van Impe JF, 2003. Linearization of the activated sludge model ASM1 for fast 

and reliable predictions,Water Research,Volume 37, Issue 8,2003,Pages 1831-1851,ISSN 0043-1354 

 

 

Solley, D. and Barr, K., 1999. Optimise what you have first! Low cost upgrading of plants for improved nutrient 

removal. Water Sci. Technol. 39(6), 127–134. 

https://doi.org/10.1155/2019/9187204


101 

 

 

Sollfrank U., Kappeler J., Gujer W., 1992. Temperature Effects on Wastewater Characterization and the Release 

of Soluble Inert Organic Matter. Wat.Sci.Tech 25(6):33. 

 

Solymosi Bettina, 2013. BME BSC szakdolgozat  

 

SorensenJ.(1997) . Bio-P Optimering ; Undervisningsmateriale Ferskvandscentret 1-3 April (Education material in 

Danish) 

 

Spurr MWA, Yu EH, Scott K, Head IM (2018) Extending thedynamic range of biochemical oxygen demand 

sensingwith multi-stage microbial fuel cells. Environ Sci WaterRes 4:2029–2040 Stenstrom, M. K. & Poduska, R. 

A. 1980 The effect of dissolvedoxygen concentration on nitrification. Water Research 14 (6),643–649. 

 

Richard Bowles, 2000. "Single and Multi-Layer Perceptrons". 

 

Rieger L., Koch G., Kühni M., Gujer W., Siegrist H., 2001. The EAWAG Bio-P module for activated sludge model No. 

3. Water Res.; 35(16):3887-903. 

 

Rieger, L. (2012). Guidelines for Using Activated Sludge Models. Water Intelligence Online, 11. 

doi:10.2166/9781780401164 

 

Rieger, L, Jones, RM, Dold, PL, Bott, CB (2014): Ammonia-based feedforward and feedback aeration control in 

activated sludge processes, Water Environ Res, 86(1), 63-73. 

 

Rosenblatt F., 1958. "The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the 

Brain." pub. Psychological Review, Vol. 65 

 

Ruano M. V., Ribes J., De Pauw D. J. W. & Sin G. Parameter subset selection for the dynamic calibration of 

activated sludge models (ASMs): experience versus systems analysis. Water Sci Technol 56, 107–115 (2007). 

Rumelhart D.E., Hinton G.E, Williams R.J, 1986. "Learning representations by back-propagating errors". pub. 

Nature, 323, 533--536. 

 

Ruiz, L. M., Rodelas, P., Pérez, J. I., & Gómez, M. A. (2015). Sensitivity analyses and simulations of a full-scale 

experimental membrane bioreactor system using the activated sludge model No. 3 (ASM3). Journal of 

Environmental Science and Health, Part A, 50(3), 317–324. doi:10.1080/10934529.2015.981122 

 

Schraa, O, Rieger, L and Alex J (2017): Development of a model for activated sludge aeration systems: linking air 

supply, distribution, and demand, Water Sci Tech, 75(3-4), 552-560. 

 

Schraa, O, Rieger, L, Alex, J and Miletic, I (2019): Ammonia-based aeration control with optimal SRT control: 

improved performance and lower energy consumption, Water Sci. Technol. 79(1), 63-72. 

 

Sharifi S., Murthy S., Takács I., Massoudieh A.,2014 Probabilistic parameter estimation of activated sludge 

processes using Markov Chain Monte Carlo.  Water Res. 2014 Mar 1;50:254-66. doi: 

10.1016/j.watres.2013.12.010. Epub 2013 Dec 15. 

 

Sin, Gürkan & Gernaey, Krist & Neumann, Marc & van Loosdrecht, Mark & Gujer, Willi. (2011). Global sensitivity 

analysis in wastewater treatment plant model applications: Prioritizing sources of uncertainty. Water research. 

45. 639-51. 10.1016/j.watres.2010.08.025. 

 



102 

 

Sobol,I.M. (2001), Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates. 

MATH COMPUT SIMULAT,55(1–3),271-280, doi:10.1016/S0378-4754(00)00270-6 

 

Somogyi Viola Disszertáció 2012 Lakossági szennyvíztisztító telepek számítógépes modellezőszoftveren alapuló 

optimalizációja. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola 

 

Talebizadeh M, Belia E., Vanrolleghem P A.,2016 Influent generator for probabilistic modeling of nutrient removal 

wastewater treatment plants,Environmental Modelling & Software, Volume 77, Pages 32-49, ISSN 1364-8152, 

https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.11.005. 

 

Takács I.., Patry G.G., Nolasco D, 1991. A dynamic model of the clarification-thickening process, Water Research 

Volume 25, Issue 10, October 1991, Pages 1263-1271 https://doi.org/10.1016/0043-1354(91)90066-Y 

 

Tardy G.M, Lóránt B. Gyalai-Korpos M., Goryanin I, 2021. Microbial fuel cell biosensor for the determination of 

biochemical oxygen demand of wastewater samples containing readily and slowly biodegradable organics Article 

Biotechnol Lett. Feb 2021 https://doi.org/10.1007/s10529-020-03050-5. 

 

Teichgräber, B. (1993). Control strategies for a highly loaded biological ammonia elimination process. Wat. Sci. 

Tech., 28(11–12), 531–538. 

 

E. Torfs; T. Maere; R. Bürger; S. Diehl; I. Nopens: Impact on sludge inventory and control strategies using the 

benchmark simulation model no. 1 with the Bürger-Diehl settler model Water Sci Technol (2015) 71 (10): 1524–

1535. 

 

Torrijos M., Cerro R.-M., Capdeville B., Zeghal S., Payraudeau M., Lesouef A.,1994. Sequencing Batch Reactor: A 

Tool for Wastewater Characterization for the IAWPRC Model Published April 1994, 29 (7) 81-90; Water Sci&Tech 

 

Xiaojuan L., Cunshe Ch., 2007. College of Information Engineering Capital Normal University Beijing 100037, China 

"A novel bacteria recognition method based on microscopic image analysis". pub. New Zealand Journal of 

Agricultural Research 

 

Von Sperling, M. and Lumbers, J.P., 1991. Optimization of the operation of the oxidation ditch process 

incorporating a dynamic model. Water Sci. Technol. 24(6), 225–233. 

 

Van Loosdrecht, M.C.M., Pot, M.A. and Heijnen, J.J. (1997). Importance of bacterial storage polymers 

inbioprocesses.Wat Sci. Tech.,35(1), 41 – 47 

 

Van Loosdrecht, M.C.M. and Heijnen, J. (2002). Modelling of activated sludge processes with 

structuredbiomass.Wat. Sci Tech.,45(6), 12 – 23. 

 

Vanrolleghem A., Spanjers H., Petersen B., Ginestet P., Takacs I., 1999. Estimating (combinations of) Activated 

Sludge Model No. 1 parameters and components by respirometry. Water Science and Technology Volume 39, 

Issue 1, 1999, Pages 195-214 

 

Vanrolleghem, P. A., Insel, G., Petersen, B., Sin, G., De Pauw, D., Nopens, I., … Gernaey, K. (2003). A 

COMPREHENSIVE MODEL CALIBRATION PROCEDURE FOR ACTIVATED SLUDGE MODELS. Proceedings of the Water 

Environment Federation, 2003(9), 210–237. doi:10.2175/193864703784639615 

 

van Veldhuizen H M, van Loosdrecht M C M, Heijnen J J, 1999.Modelling biological phosphorus and nitrogen 

removal in afull scale activated sludge process.Water Research, 33(16):3459–3468. 

https://doi.org/10.1016/0043-1354(91)90066-Y


103 

 

 

Vitigroup, 2011. http://vitigroup.hu/ 

 

Won-Young Lee, Min-Han Kim and Chang Kyoo Yoo, "The model calibration protocol for parameter estimation of 

activated sludge model," 2008 International Conference on Control, Automation and Systems, 2008, pp. 2616-

2621, doi: 10.1109/ICCAS.2008.4694298. 

 

WEF2009.Energy Conservation in Wastewater TreatmentFacilities–Manual of Practice–No. 32, Water 

EnvironmentFederation, Alexandria, VA, USA.WEF (Water Environment Federation), 2010. Design of Municipal 

Wastewater Treatment Plants: WEF Manual of Practice No. 8 ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice 

No. 76, Fifth Edition ISBN: 9780071663588 

 

Wentzel, M. C., P. L. Dold, G. A. Ekama and G. v. R. Marais, 1985. "Kinetics of Biological Phosphorus Release," 

Wat. Sci. Tech., 17(1 1/12):57 

 

XuH. VilanovaR, 2015. Application  of  Fuzzy  Control  on  Wastewater  Treatment  Plant  forP-removal. 2015 23rd 

Mediterranean Conference on Control and Automation (MED)June 16-19, 2015. Torremolinos, Spain 

 

 Yadav N. et al., 2015. Introduction to Neural Network Methods for Differenial Equations. SpringerBriefs in 

Computational Intelligence, DOI 10.1007/978-94-017-9816-7_4 

 

Yinka-Banjo C.O., Akinyemi M.I., Nwadike C.O., Misra S., Oluranti J., Damasevicius R. (2021) Unmanned Vehicle 

Model Through Markov Decision Process for Pipeline Inspection. In: Tripathi M., Upadhyaya S. (eds) Conference 

Proceedings of ICDLAIR2019. ICDLAIR 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 175. Springer, Cham. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-67187-7_33 

 

Z.C Vitasovic, S.Zhou, J.A. McCorquodale, K. Lingren, 1997. Secondary Clarifier Analysis Using Data from the 

Clarifier Research Technical Committee Protocol, Water Environment Research Vol. 69, No. 5 (Jul. - Aug., 1997), 

pp. 999-1007 Page Count: 9  

 

Zais M. & Zhang.D A, 2015. Markov chain model of military personnel dynamics, Leeds School of Business, 

University of Colorado, Boulder, CO, USA. Production Research, Pages 1863-1885 | Received 14 Nov 2014, 

Accepted 25 Sep 2015, Published online: 20 Nov 2015 

 

Zhu, A., Guo, J., Ni, BJ. et al. A Novel Protocol for Model Calibration in Biological Wastewater Treatment. Sci Rep 

5, 8493 (2015). https://doi.org/10.1038/srep08493 

http://vitigroup.hu/
https://doi.org/10.1007/978-3-030-67187-7_33

