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1 A kutatás előzményei 

 

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). 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 a biológiai 

szennyvíztisztító telepek üzemeltetésére fordítódik.  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.  

 

2 Célkitűzés 

Az üzemirányítás fejlesztése számos tudományos alapú átgondolást és jelentős módszertani 

fejlesztést kívánt, mivel a jelenlegi gyakorlattól gyökeresen eltérő megközelítést szerettem 

volna 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. 
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• A biokinetikai alapokon nyugvó üzemirányítás on-line 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? 

A fentiek tükrében számos tudományos-megalapozottságú feladat fogalmazható meg. 

Disszertációmban a szennyvíztisztítás modellezésével foglalkozom, illetve egy 

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 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. 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. 

 

3 Módszertan 

A bemutatásra kerülő 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 

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. 

A modellek approximációja megkönyíthetik 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).  
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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 (Rosso, Shaw, 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 

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 

(Rieger et al., 2001) 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 validáltam. A közelítő modellt nagyszámú szimuláció lefuttatására alkalmaztam, az 

ismert befolyó szennyvízminőség változásának leírására szintetikus adatgenerátort 

fejlesztettem, annak érdekében, hogy a telep bio-reaktorai belső állapotainak relatív 

gyakoriságát megkapjam.  

 

A telep egy bizonyos állapota alatt az egyes szennyvízfrakciók kombinációját és a beavatkozási 

pontok pillanatnyi üzemelési állapotát értem. A 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.  
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Bemutattam, hogy a módszer levegőztetés optimalizációra alkalmas eszköz az adott 

szennyvíztisztító telep példáján. 

 

4 Eredmények 

Kvadratikus- neurális háló modell  

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 

történik meg az ASM3bioP modell differenciálegyenlet számítása és a neurális hálók 

kvadratikus modell számítása, amely alapján az ismertetett módszer szerint hibakorrekció kerül 

bevezetésre.  

 

4-1. csoportábra. A kvadratikus modell neurális háló eredményei és az ASM3bioP idősorainak összehasonlítása. 
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A kvadratikus modell neurális háló eredményeit és az ASM3bioP idősorainak összehasonlítását 

a fenti 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. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a 

kvadratikus-neurális modell jól alkalmazható az ASM modellek közelítésére. Az öt perces 

időlépés esetében hibakorrekció nélkül ε𝑟𝑒𝑙 = 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. 

 

Markov döntési folyamatok  

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, 
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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. 

 

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.  

 

 
4.2. ábra. Markov állapotok generálása az egyes szennyvízfrakciók intervallumai alapján. 

 

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 
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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 Markov állapot haszonértéke meghatározható volt a számított levegőbefuvatáshoz 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.  

 

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 4-1. táblázat foglalja össze. 

 

4-1. 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 
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(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: 

• 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 (4-1. ábra. Számított összes költség 

(villamosenergia és környezetterhelési díjak) az egyes levegőztetés-vezérlések 

esetében.-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 (4-1. ábra. Számított összes költség 

(villamosenergia és környezetterhelési díjak) az egyes levegőztetés-vezérlések 

esetében.- 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 (4-1. ábra. Számított összes költség (villamosenergia és 

környezetterhelési díjak) az egyes levegőztetés-vezérlések esetében.-Pontozott sárga 

görbe). 

 

Az energia megtakarításokat a következő grafikonok mutatják. 
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4-1. ábra. Számított összes költség (villamosenergia és környezetterhelési díjak) az egyes levegőztetés-vezérlések 

esetében. 

 

 

A fenti ábrákon látható, hogy a szennyvíztisztító telep elfolyó szennyvizének átlagos NH4-N 

koncentrációja a vizsgált időszakban 1.47 mg/l a meglévő szakaszos levegőztetést alkalmazva. 

A kalibrált ASM3 bioP ugyancsak ezt az eredményt számolta a vizsgált időszakra. A 

nitrifikáció hatékonysága szoros korrelációban van a villamosenergia felhasználással, mely a 

modellben a befúvatott levegő mennyiségének függvénye. Értelemszerűen a hatérérték alatti, 

de magasabb elfolyó ammónium-nitrogén kisebb összköltséget eredményez, azonban 

magasabb környezetterhelési díj mellett. A szimulációs futtatások szemléltetik, hogy a Markov 

folyamatok által talált levegőztetés vezérlési szabályok adekvát megoldást adnak azok ASM 

modellben történő alkalmazásakor. 

 

5 Konklúzió 

Egy kvadratikus neurális háló modellt dolgoztam ki az ASM modellek differenciálegyenlet 

rendszereinek közelítésére. Lehetségessé vált a biokinetikai modell-információk felhasználása 

az üzemirányítás területén. A sztochasztikus folyamatirányítási elmélet módszerét 

összekapcsoltam a kvadratikus-neurális modell alkalmazásával, mely az idősorok gyors 

közelítését tette lehetővé. Figyelemre méltó, hogy a Markov döntési folyamatokban számolt 

eredmények 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. A módszer 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 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.  
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6 A disszertáció tézisei  

 

1. tézis 
 

Korábbi kutatások  

Az eleveniszapos modellek (ASM) az IAWPRC nemzetközi kutatócsoport által kidolgozott 

modellek, melyek számos szennyvíztisztító telepi szimulátor alapját képezik (Biowin, Simba, 

WEST, GPS-X). A modellek előnyei, hogy a bioreaktor terhelések dinamikus vizsgálatára 

adnak lehetőséget, jellemzően manuális történik kalibrációjuk. Az ASM modellekkel 

kapcsolatos probléma, hogy „túlparaméterezett” magas kolinearitású rendszerek, illetve 

egyetlen kalibrációs eredmény kiértékeléséhez hosszabb idősor lefuttatására van szükség. 

Célom annak vizsgálata volt, hogy milyen módon lenne alkalmazható automatikus kalibráció 

és optimalizáció az adott rendszerek, modellek esetében. 

 

Alkalmazott módszerek  

Egy döntéstámogatói rendszert hoztam létre, melyben az ASM3bioP modellt alkalmaztam, 

kalibráltam és validáltam egy nagyvárosi szennyvíztisztító telepre. Egy gradiensmentes 

optimalizációs eljárást alkalmaztam, amely sztochasztikus globális keresőalgoritmusok közé 

sorolható, lehetővé vált a modell autokalibrációja. Autoregresszív adatgenerálás módszerével 

kiterjesztettem 5 év szennyvíztisztítótelepi terhelés idősorát egy 100 éves intervallumra. Az 

előbbiek képezték az összehasonlítás alapját. A következő lépésben egy közelítő módszer 

kidolgozása volt a cél. A kutatások során kiderült, hogy adott T időintervallumra a 

differenciálegyenlet rendszer modellre kvadratikus közelítés lenne adható. Ilyen jellegű 

közelítés, a koncentráció görbét leíró explicit modell azonban nem lett ezidáig levezetve. 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. 

 

Tudományos újdonságtartalma  

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. Két közelítő 

módszert vezettem le, mely a differenciálegyenletek másodrendű explicit alakű közelítését teszi 

lehetővé. Az ’A’ modell esetében a reakciókinetikai tag esetében feltételeztem, hogy 

másodrendű közelítéssel leírható, leválasztva a tökéletesen elkevert reaktor befolyó és elfolyó 
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anyagáramától. A ’B’ modell esetében az elfolyó koncentráció másodrendű polinommal történő 

leírása volt a hipotézis alapja.  

 

 

I. 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. tézis 
 

Korábbi kutatások  

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

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

alkalmazhatók olyan feladatoknál, ahol az összefüggés több változó között feltáratlan. Neurális 

hálókat számos esetben alkalmaztak szennyvíztisztítás területén, ezen modellek többsége az 

elfolyó szennyvíz koncentrációját képes becsülni, amelyeket a valós (mért) adatok alapján 

tanítottak be. A módszert nem alkalmazták eddig ASM modellek helyettesítésére, bioreaktor 

szinten.  

 

Alkalmazott módszerek  

A tanítási halmaz generálásához az ASM3bioP modellt alkalmaztam, mely két levezetett 

kvadratikus modell approximációjánál alkalmaztam. MLP típusú előrecsatolt neurális hálót 

alkalmaztam a halmazra történő tanításnál. A levezetett ’B’ típusú modell alacsonyabb 

zajérzékenységet mutatott, amely azt jelenti, hogy adekvát görbeilleszkedést biztosított. 

 

Tudományos újdonságtartalma  

Bemutatásra került, hogy bioreaktor szinten előállítható anyagmérleg tartó közelítés, explicit 

séma, illetve nem lineáris regressziós módszerrel megtanítható minden kezdeti feltételre a 

kvadratikus modellek paraméterei. 
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II. 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. tézis 
 

Korábbi kutatások  

Korábbi kutatásokat végeztem arra vonatkozólag, hogy az elkövetett hiba mértéke milyen 

változást okoz. A vizsgált rendszer nem-lineáris, de bemutatásra került, hogy az elkövetett hiba  

mértéke véges nagyságú és a modell által előrejelzett koncentrációváltozással korrelációban 

van. Tekintve, hogy kvadratikus-neurális háló modell nem szerepel a szakirodalomban, ezért 

egyéb példa nem sorolható ide. 

  

Alkalmazott módszerek  

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. Következő lépés a neurális 

háló-kvadratikus modell hiba trajektóriák előállítása volt: 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. A hiba mértéke véges és a koncentrációváltozással arányos. Egy 

hibakorrekciós séma került kidolgozásra, melynek lényege, hogy bizonyos időlépésekben a 

kvadratikus-neurális háló modellt és a tökéletesen elkevert reaktor differenciálegyeneleteinek 

megoldását párhuzamosan számoljuk ki, a kalkulált hibát kiterjesztjük a következő 

időlépésekre. 

 

Tudományos újdonságtartalma  

Ismertettem annak módszerét, hogy az egylépéses kvadratikus-neurális háló, hogyan 

terjeszthető ki egy bioreaktor approximációjához, illetve bemutattam, hogy milyen módon 

korrigálható az iteratív lépések során elkövetett anygmérleghiba. A differenciálegyenlet 

megoldási sémához képest egy nagyságrenddel gyorsabb számítási eljárás jött létre. 

 



14 

 

III. 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. tézis 
Korábbi kutatások  

Az értekezésben bemutatot 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.  

 

Alkalmazott módszerek  

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 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 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. A gráf költségei 

jellemezhetők a számított levegőztetés, recirkuláció, iszapelvétel, környezetterhelési díjak és 

büntetések állapotokhoz rendelhető értékeivel. A feladat a költségek hosszútávú 

minimalizálása, mely a Bellman egyenletek megoldását jelenti. Jelen esetben ez Howard 

iteráció alkalmazását jelentette. 
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Tudományos újdonságtartalma  

A bemutatott eszközök a sztochasztikus folyamatirányítás és eleveniszapos modellek 

integrálásával valósul meg, felhasználom a Markov döntési folyamtokat, amelyek 

alkalmazhatók nem-lineáris rendszerek szabályozására. A Markov döntési folyamatok állapot 

átmenet valószínűségi mátrixainak előállítására hosszú adatsorok futtatására van szükség, mely 

a gyors kvadratikus-neurális modellel valósulhat meg. Egy új módszertan került kidolgozásra, 

amely felhasználható döntéstámogatói rendszerként. 

 

 

IV. Megmutattam, hogy az eleveniszapos szennyvíztisztító rendszer üzemirnyítási 

problámaköre hogyan fogalmazható meg a Markov döntési folyamatok keretében. 

Az 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. tézis 
Korábbi kutatások  

A szabályozástechnikai módszerek alapján (lineáris modellt feltételezve) vizsgálhatók a 

beavatkozások hatásai. A vizsgálatok tárgyát gyakran képezi a levegőztetés szabályozása. 

Például alkalmaznak DO kaszkád kontrollert, ahol az oldott oxigén szint mért és a levegőztetés 

térfogatáramát szabályozzák. Gyakran alkalmaznak ezen felül ammónium alapú vezérlést, 

FIFO és MIMO alapú rendszereket.  

  

Alkalmazott módszerek  

A sztochasztikus folyamatirányítás eszközét használtam fel egy nagyvárosi szennyvíztisztító 

telep esetében. Különböző levegőztetési sémákat állítottam elő az eltérő költség 

célfüggvényeknek megfelelően. A kapott eredményeket ASM3bioP modell alapján validáltam. 

 

Tudományos újdonságtartalma  

Bemutattam, hogy a módszer alkalmazható gyakorlati esetben, hatékonyabb levegőztetési 

sémák kidolgozására. Minden elemzés eredménye egy „policy” mátrix volt, mely 

tulajdonképpen az egyes vezérlési sémákat adta eredményül. Ez a vezérlés egy üzemirányító 

PLC-be (programozható logikai komponens, mely üzemirányítási feladatot lát el, pl. a 



16 

 

levegőztetést szabályozza) is leprogramozható, azaz ipari alkalmazásban novum. 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 lehetett elérni. Általánosan megfogalmazható, 

hogy alternatív szabályozási sémák és rendszerkonfigurációk előállítása lehetséges a bemutatott 

módszerrel, melyet egy igazoltam gyakorlati példán szemléltetve. 

 

V. 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] 
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