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Abstract. The aim of the present work is to develop data based MIMO 
mathematical model for biological wastewater treatment, designed for 
real-time work, and a procedure for creating mathematical models 
of this class. An analysis of the processes of biological wastewa-
ter treatment for the purposes of their mathematical modelling is 
made. The study includes variables that are known to have sensors 
worldwide or to have software sensors developed. In conducting the 
research published in the present work, a combination of real and 
synthetic data is used. The constructive parameters of the considered 
installation correspond to settlements with an average number of 
equivalent inhabitants for the country. To develop a MIMO nonlinear 
dynamic mathematical model, the structure of Wiener model was 
chosen – series-connected linear dynamic and nonlinear static parts. 
The procedure for creating the mathematical model includes: pro-
cessing of incoming data by the principal components method (PCA); 
to form the nonlinear static part of the model and to compare the 
predictive abilities, polynomial dependences for each of the interme-
diate and target variables are derived as a function of the normalized 
values of the three principal components and two types of neural 
networks for each variable are trained. In one case the independent 
variables are the normalized values of the principal components and 
in the other – the natural values of principal components. In some 
cases, higher accuracy of approximation is obtained in polynomial 
dependencies, in others in neural networks. In neural networks, the 
same approximation accuracy with polynomial models is obtained 
with a larger number of parameters. Based on simulation studies, the 
dynamic characteristics of an installation for biological wastewater 
treatment are derived. A block diagram of the mathematical model 
for is presented. The created mathematical model can be used on a 
modular basis with respect to the target variables of interest, regard-
less of the other target variables.

1. Увод
Съгласно Националния статистически институт на Ре-

публика България през 2018 г. действащи са 170 селищ-
ни пречиствателни станции за отпадъчни води [2], като в 
тази бройка не са включени пречиствателните станции на 
предприятия, хотели и други. Това прави пречиствателните 
станции за отпадъчни води (ПСОВ) едно от най-разпрос-
транените технологични съоръжения в страната. Създава-
нето на съвременни системи за управление, мониторинг и 

прогнозиране на състоянието на протичащите процеси ще 
доведе до повишаване на надеждността в работата на пре-
чиствателните станции, по-стрикно спазване на законовите 
изисквания за качеството на пречистената вода и намаля-
ване на енергийните и материалните разходи. Съществена 
част от съвременните методи за управление, диагностика 
и прогнозиране се основават на математични модели, като 
научните и практически интереси са фокусирани върху би-
ологичното пречистване на отпадъчните води [3,4,6,10]. 

За математично описание на процесите при биологич-
ното пречистване се използват аналитични, аналитико-екс-
периментални модели и модели, основаващи се на данни. 
Важно изискване към моделите за управление, диагностика 
и прогнозиране е те да бъдат предназначени за работа в 
реално време.

От класа на аналитичните и аналитико-експеримен-
талните модели са се наложили моделите на активната 
утайка (Activate Sludge Models (ASMs) [4]. Най-използвани 
от тях са ASM1, ASM2, ASM2d и ASM3, които разглеждат в 
различна степен на детайлизация процесите на пречиства-
не. В ASM1 са включени 13 променливи на състоянието, в 
ASM2 и ASM2d – 19 променливи на състоянието и в ASM3 
– 13 променливи на състоянието. Разработването и на-
стройването на математични модели от този клас изискват 
задълбочено познаване на същността на процесите. 

В [3] са разгледани създадени математични модели, 
основаващи се на данни и принципите, използвани за съз-
даването им. Основни техники, които се използват при 
създаването на този клас математични модели, са много-
мерен статистически анализ, невронни мрежи и неврораз-
мити системи. 

За реализиране на математичен модел, работещ в ре-
ално време, от съществено значение е възможността за из-
мерване с необходимата честота на основни променливи, 
участващи в математичния модел. По принцип съществуват 
сензори за голяма част от входните, междинните и целеви-
те променливи, но не всички са надеждни, някои попадат 
във висок ценови клас, а в много от случаите сензорите се 
замърсяват или изискват специална поддръжка [3]. В [9] 
като лесно измерими параметри на качеството на водата 
се посочват: pH, електропроводимост, мътност и концен-
трации на разтворен кислород, нитритен и нитратен азот, 
амониев азот и фосфатен фосфор. Възникващите пробле-
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ми в резултат на липсата на надеждни и ценово достъпни 
сензори се компенсират чрез разработване на софтуерни 
сензори, които са базирани на данни за други променливи, 
измервани в реално време [3,4,9]. Това дава увереност на 
авторите, че разработваният математичен модел ще бъде 
подсигурен с необходимата информация, постъпваща в ре-
ално време.

Целта на настоящата работа е разработване на MIMO 
математичен модел за биологично пречистване на отпадъч-
ни води, предназначен за работа в реално време, основа-
ващ се на данни и процедура за създаване на математични 
модели от този клас.

2. Анализ на процесите на биологично 
пречистване на отпадъчни води  
за целите на математичното  
им моделиране

Схемата на инсталация за пречистване на отпадъчни 
води, която ще бъде използвана като пилотен обект за 
провежданите изследвания, е показана на фиг. 1. 

Фиг. 1. Схема на инсталация за биологично пречистване  
на отпадъчни води

Инсталацията се състои от биобасейн и вторичен ута-
ител. Биобасейнът е разделен на денитрификационна (D) 
и нитрификационна част (N). От своя страна денитрифи-
кационната част е разделена на две зони (Зона 1 и Зона 
2), а нитрификационната част – на три зони (Зона 3, Зона 
4 и Зона 5). Процесите, които протичат в аналогична ин-
сталация за биологичното пречистване, и променливите, 
характеризиращи състоянието на протичащите процеси, са 
разгледани в [1,6]. Като обект за управление разглеждана-
та инсталация е представена на фиг. 2.

Фиг. 2. Представяне на инсталацията  
като обект за управление

Управляващи въздействия са: разходите на въздух 
за аериране Qi

aer, i=3,4,5 към отделните зони на нитрифи-
кационната част. В известна част от инсталациите има 
системи за автоматично регулиране на концентрацията на 
разтворен кислород DO и по тази причина при по-нататъш-
ните изследвания ще бъде използвана като управляващо 
въздействие средната стойност на заданията за разтворен 
кислород в нитрификационната част DOsr; разходите на въ-
трешния (нитратен) рециркулационен поток Qa, на рецир-
кулиращата активна утайка с Qr и на излишната активна 
утайка, която се отвежда от инсталацията Qw; разходът на 
външен въглерод, който в определени случаи се добавя за 
подхранване на микроорганизмите QC; разходът на реагент 
за химично утаяване на фосфора Qf.

Смущаващите въздействия са свързани главно с ха-
рактеристиките на входящата вода за пречистване: разход 
на отпадъчна вода за пречистване на вход на инсталацията 
Qin; температура в биобасейна T; химична потребност от 
кислород CODin; биологична потребност от кислород BODin; 
концентрации на: общ азот TNin; амониев азот SNHin; общо 
суспендирани частици TSSin; общ фосфор TPin.

Междинни променливи са: концентрациите на амо-
ниев азот SNHD и на нитратен азот SNOD на изхода от 
втората денитрификационна зона и на микроорганизми в 
биобасейна MLSS.

Целеви (изходни) променливи за обекта (фиг. 2) 
са: химична потребност от кислород CODe; биологична по-
требност от кислород BODe; концентрации на: общ азот TNe; 
амониев азот SNHe; нитратен азот SNOe; общо суспендира-
ни частици TSSe; общ фосфор TPe.

При провеждане на изследванията, публикувани в 
настоящата работа, се използва комбинация от реални и 
синтетични данни, като последните са генерирани от соф-
туер, симулиращ инсталация за биологично пречистване 
(Java based Activated Sludge process Simulator (JASS) [8], 
представена на фиг. 1. 

Конструктивните параметри на симулираната инста-
лация са обем на денитрификационната част VD = 2000 m

3 
и на нитрификационната част VN = 4000 m

3. Такава инста-
лация съответства на населени места с между 10 000 и  
1 000 000 еквивалентни жители. Симулациите са проведе-
ни за следните режими на входящия поток отпадъчна вода: 
постоянен, сухо време, дъждовно време и бурно време. В 
изследването са включени променливи, за които се знае, 
че в световен мащаб съществуват сензори или има разра-
ботени софтуерни сензори [3,4,9].

3. Процедура за съставяне  
на многомерен (MIMO) математичен 
модел, основаващ се на данни

Особеностите на процеса на биологично пречистване 
от гледна точка на статичните и динамичните му характе-
ристики са определящи за избраната структурата на мате-
матичния модел. За разработване на многомерен нелинеен 
динамичен математичен модел, основаващ се на данни 
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Multi Input Multi Output (MIMO), е избран моделът на Винер 
[5,7] – последователно свързани линейни динамични и не-
линейни статични части. 

Научни публикации [10] и собствени изследвания до-
казват, че смущаващите въздействия съгласно фиг. 2, кои-
то описват характеристиките на отпадъчната вода, постъп-
ваща за пречистване, и част от управляващите въздействия 
в много голям процент от случаите са корелирани. По тази 
причина, първата стъпка при разработване на математичния 
модел е обработка на данните съгласно метода на главните 
компоненти (Principal Component Analysis (PCA) [10].

3.1. Обработка на постъпващите данни по метода 
на главните компоненти (PCA). Понеже математичният 
модел се основава изцяло на данни, е приет подходът мно-
жеството корелирани данни Qin, T, CODin, TNin, SNHin, TSSin, 
Qa, Qr, DOsr да бъде преобразувано в ново множество от 
некорелирани данни, от една страна, и от друга – да се 
постигне намаляване на размерността на първоначално-
то пространство на променливите. Избраните смущаващи 
променливи и управляващи въздействия се нормират по 
израза 

~
Xi = (Xi − 

–
Xi)/SXi, i =1,2,...,9. Нормираните стойности 

са означени съответно 
~
Qin, 

~
T, C

~
ODin, T

~
Nin, S

~
NHin,T

~
SSin, 

~
Qa, 

~
Qr, 

D
~
Osr. 

Извеждат сe девет главни компонента, но само за 
първите три главни компонента PC1, PC2 и PC3 собствени-
те стойности са по-големи от 1.0 и само те се включват в 
следващите изчисления. 

(1) 

(2) 

(3) 

3.2. Изчисляват се стойностите на първите три 
главни компонента PC1, PC2 и PC3. Изчисленията се пра-
вят по изрази (1), (2), (3) за всичките разполагаеми данни, 
след което получените стойностите на главните компоненти 
се нормират. Нормираните стойности се означват съответ-
но с P

~
C1, P

~
C2 и P

~
C3.

3.3. Извеждат се полиномиални зависимости за 
всяка една от междинните и целевите променливи като 
функция на нормираните стойности на трите главни компо-
нента (P

~
C1, P

~
C2 и P

~
C3).

3.4. В конкретния случай са обучени и два вида 
невронни мрежи за всяка променлива, като в единия 
случай независими променливи са нормираните стой-
ности на главните компоненти (P

~
C1, P

~
C2 и P

~
C3), а в 

другия – главните компоненти в натурален вид (PC1, PC2 
и PC3). 

3.5. Резултатите за изведените нелинейни зави-
симости за две от целевите променливи CODe и SNHe са 
представени съответно в табл. 1 и табл. 2. С k е означен 
броят на оценяваните параметри, а R е коефициентът на 
множествена корелация. За останалите междинни и целеви 
променливи са изведени аналогични зависимости.

Табл. 1. Нелинейни статични зависимости за CODe

Табл. 2. Нелинейни статични зависимости за SNHe

3.6. Извеждане на динамичните характеристики 
на инсталация за биологично пречистване на отпадъч-
ни води. За извеждане на динамичните характеристики са 
проведени симулационни експерименти с описания по-горе 
симулационен модел. Снети са 72 преходни характеристики 
по отделните канали между управляващите и смущаващите 
въздействия, от една страна, и от друга – междинните про-
менливи, върху които се налагат технологични изисквания 
и променливите в изходящия поток от инсталацията, върху 
които се налагат законови ограничения. 

 Идентифицирани са параметрите в предавателните 
функции по отделните динамични канали. Предавателните 
функции имат общ вид, представен с (4). С Tij е означена 
времеконстантата по съответния канал, а с τij– времеза-
къснението. Размерността на двата параметъра е часове 
(h). В табл. 3 са приведени парамерите в предавателните 
функции за две от целевите променливи.

(4) 
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      3.6.Извеждане на динамичните характеристики на 
инсталация за биологично пречистване на отпадъчни 
води. За извеждане на динамичните характеристики са 
проведени симулационни експерименти с описания по-
горе симулационен модел. Снети са 72 преходни 
характеристики по отделните канали между 
управляващите и смущаващите въздействия, от една 
страна, и от друга – междинните променливи, върху които 
се налагат технологични изисквания и променливите в 
изходящия поток от инсталацията, върху които се налагат 
законови ограничения.  
      Идентифицирани са параметрите в предавателните 
функции по отделните динамични канали. 
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С ijT е означена времеконстантата по съответния канал, а 

с ijτ – времезакъснението. Размерността на двата 
параметъра е часове (h). В табл. 3 са приведени 
парамерите в предавателните функции за две от целевите 
променливи. 
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Табл. 3. Параметри в предавателните функции  
за CODe и SNHe

4. Блокова схема на многомерния 
(MIMO) математичен модел

На фиг. 3 е представена блоковата схема по един 
от каналите (MISO) на многомерния (MIMO) математичен 
модел. За изходна променлива е избрана концентраци-
ята на амониев азот ( ) в пречистената вода на изход 
от инсталацията за биологично пречистване. На вход по-
стъпват избраните смущаващи променливи и управляващи 
въздействия. Смущаващи променливи са: Qin, T, CODin, TNin, 
SNHin, TSSin, Qa, Qr, DOsr, а управляващи променливи са: Qa, 
Qr, DOsr.

Входните променливи се нормират в блоковете N1, 
N2,...,N9. Подробности, свързани с нормирането, са опи-
сани в точка 3.1. Нормираният сигнал постъпва на входа 
на предавателните функции, които могат да бъдат запи-
сани обобщено със следния израз W4j(p), j = 1,2,...,9. 
Първият индекс е i = 4, понеже те описват динамични-
те характеристики, свързани с четвъртия изход – кон-
центрацията на амониев азот SNHe в пречистената вода 
(фиг. 2). Изходните сигнали от предавателните функции 
постъпват в блоковете за изчисляване на трите главни 
компонента. Функциите, които са заложени в блоковете, 
са представени с изрази (1), (2), (3). Изходните сигнали 
от блокове, означени с PC1, PC2 и PC3, се нормират, 
в резултат на което се получават сигналите P

~
C1, P

~
C2 и 

P
~
C3. Нормираните стойности P

~
C1, P

~
C2 и P

~
C3 постъпват в 

блока, който изпълнява избраната от табл. 2 нелинейна 
зависимост за SNHe. За да може да се симулира работата 
на инсталацията за всички междинни MLSS, SNHD, SNOD и 
за останалите целеви променливи CODe, TNe, SNOe и TSSe, 
за всяка една от тях се разработва аналогичен блок на 
представения на фиг. 3, като предавателните функции и 
нелинейните зависимости трябва да съответстват на съот-
ветната променлива. 

Фиг. 3. Блокова схема на математичния модел за SNHe

5. Изводи и заключение
Проведени са изследвания за създаване на мате-

матичен модел, работещ в реално време, който да дава 
възможност за прогнозиране на стойностите на междинни 
и целеви променливи, за моделнобазирано управление и 
диагностика на протичащите процеси в инсталациите за 
биологично пречистване на битови отпадъчни води.

Изследванията са проведени с комбинирани реални и 
синтетични данни. 

Структурата на математичния модел е разработена 
съгласно модела на Винер. Изследвани са възможностите 
на полиномиалните модели и на изкуствените невронни 
мрежи за описание на нелинейната статична част в струк-
турата на модела.

При разработване на математичния модел са използ-
вани експлоатационни данни, аналитични зависимости и 
активни експерименти. Взаимната корелация между данни-
те и намаляването на размерността се постига чрез прила-
гане на метода на главните компоненти.

Нелинейните статични характеристики са изведени 
като полиномиални зависимости и невронни мрежи. В ня-
кои от случаите по-висока точност на апроксимация се 
получава при полиномиалните зависимости, в други – при 
невронните мрежи. При невронните мрежи една и съща 
точност на апроксимация с полиномиални модели се полу-
чава с по-голям брой параметри. 

Създаденият математичен модел може да бъде из-
ползван на модулен принцип по отношение на интересува-
щите ни целеви променливи, без да зависи от останалите 
целеви променливи. 
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