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ERRATA 

bij het afstudeerverslag van R. de Jong: 
MPC-regeling van een aktief-slib installatie voor vergaande stikstofverwijdering 

1. Pag. 41: de weergegeven afbeelding 6.15 is foutief. Deze moet zijn: 

8.5 .--------'S=n"_o-c=o=nc,_"2e=re=aT'ct=or'---: ---, 6 ,_____,s=nh"_·c=o=nc,_"2e=r=eaT'cw~r'---: ---, 
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Afbeelding 6.15: Verloop uitgangen en stuurgrootheden 
bij grotere belasting 

2. Bijlage 4: vgl.(8) moet zijn: 

sto ............ o 

S"= 

3. Bijlage 5, stap 2: 
"Meet tevens ~d(O) en ~d(O)." moet zijn "Meet tevens ~u(O) en ~d(O)." 

(8) 



SAMENVATTING 

Dit afstudeeronderzoek heeft betrekking op zuivering van rioolwater. Door de overheid worden 
steeds strengere eisen gesteld aan de kwaliteit van gezuiverd afvalwater (met name het 
stikstofgehalte), dat wordt geloosd op het oppervlaktewater. Daarom wordt in toenemende mate 
onderzoek gedaan naar het beter ontwerpen en beter regelen van waterzuiveringsinstallaties. 

Een interessant onderzoeksitem is de vraag welke performance met een zuiveringsinstallatie 
theoretisch haalbaar is. In dit afstudeeronderzoek wordt een aanzet gegeven tot de beantwoording 
van deze vraag. Een bepaald type zuiveringsinstallatie (een aktief-slib installatie met 
voorgeschakelde denitrificatie) wordt gesimuleerd, waarbij optimaal gedrag wordt nagestreefd door 
een Model Predictive Control-regeling toe te passen. 

Er is in dit afstudeeronderzoek als eerste aanzet gestart met een eenvoudige lineaire MPC-regeling 
zonder beperkingen en zonder verstoringsmodel, waarbij het belangrijkste knelpunt bleek te zijn de 
discrepantie tussen het niet-lineaire systeem en het gelineariseerde interne stapresponsiemodeL De 
regeling blijkt slechts in een beperkt domein te functioneren. Daarbuiten veroorzaakt de niet
lineariteit van de processen instabiliteit. Op basis van de opgedane ervaringen zijn een aantal 
aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek, om uiteindelijk te komen tot inzicht in de optimaal 
haalbare performance. 



VOORWOORD 

Dit afstudeeronderzoek maakt deel uit van een promotieonderzoek naar vergaande 
stikstofverwijdering uit rioolwater. Het promotieonderzoek behelst een deelonderzoek naar de 
toepasbaarheid van het IAWPRC-model en een deelonderzoek naar geschikte regelingen. In dit 
afstudeeronderzoek wordt een aanzet gegeven tot het deelonderzoek naar regeling van aktief-slib 
systemen. 

Graag wil ik bedanken op de eerste plaats Stefan Weijers voor de prettige begeleiding. Verder voor 
hun hulp en adviezen Jeanine van Geloven, Benjamin Posthuma, Ben Vissers, Joehem Peeters en 
alle vakgroepleden. 
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1 INLEIDING 

Dit afstudeeronderzoek heeft betrekking op afvalwaterzuivering. Om de lezer van dit verslag 
hiermee voldoende bekend te maken wordt afvalwaterzuivering in paragraaf 1.1 geïntroduceerd. 
Vervolgens wordt in 1.2 een omschrijving van het onderzoek gegeven en tot slot wordt in 1.3 de 
opbouw van het verslag besproken. 

1.1 INTRODUCTIE WA TERZUIVERING 

Rioolwater bestaat uit huishoudelijk en in sommige gevallen ook industrieel afvalwater. Als dit 
afvalwater zonder zuivering op het oppervlaktewater (rivieren, meren, etc.) wordt geloosd, dan 
heeft dit de volgende twee schadelijke effekten: 

1. Op korte termijn treedt zuurstofloosheid op, doordat de in het afvalwater aanwezige 
organische verbindingen en ammonium biologisch worden afgebroken. 

2. Op lange termijn treedt eutrofiëring (overmatige algenbloei) op, doordat het water teveel 
nutriënten (stikstof en fosfaat) krijgt toegevoerd. 

Door de overheid worden normen ten aanzien van de kwaliteit van te lozen afvalwater vastgesteld, 
om genoemde schadelijke effecten tegen te gaan. De laatste jaren zijn de eisen ten aanzien van de 
kwaliteit van het geloosde afvalwater steeds scherper gesteld. In de nabije toekomst zullen deze 
eisen nog verder worden verscherpt. Voor wat betreft stikstof (zowel Kjeldahl-stikstof (organisch 
gebonden stikstof en ammonium) en nitraat+nitriet) en fosfaat is de overheidsdoelstelling om in 
1995 een reduktie van 50% t.o.v. 1985 te realiseren. Uiteindelijk wordt naar een reduktie van 70% 
gestreefd [JON 91]. 

Vóór lozing moet het afvalwater daarom gezuiverd worden in RioolWaterZuiveringsinstallaties 
(RWZI 's). Conventionele RWZI's zijn ontworpen voor het verwijderen van organische 
verbindingen en eventueel ammonium. Van de twee bovengenoemde schadelijke effecten in het 
oppervlaktewater wordt met een conventioneel systeem dus alleen korte termijn zuurstofloosheid 
tegengegaan. Om ook eutrofiëring tegen te gaan zullen de overige stikstof (nitraat en gebonden 
stikstof) en fosfaat uit het afvalwater moeten worden verwijderd. De meeste in de praktijk 
operationele installaties zijn echter ontworpen als conventionele systemen. Omdat hiermee veel 
kennis en ervaring is opgedaan, worden in dit verslag bij wijze van referentie ook conventionele 
systemen in de beschouwingen betrokken. 

Vergaande stikstof- en fosfaatverwijdering is een belangrijke overheidsdoelstelling voor de 
komende jaren. Een eerste stap hierbij is het realiseren van een goede stikstofverwijdering, 
waarvoor adequate modelvorming en technologie ontwikkeld zijn. Voor fosfaatverwijdering is 
vooralsnog geen adequate modelvorming beschikbaar, zodat het in dit verslag beschreven 
onderzoek zich beperkt tot stikstofverwijdering. 
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Het belangrijkste onderdeel van de meeste RWZI's is een zgn. aktief-slib installatie, waarin d.m.v. 
biologische afbraakprocessen zuivering van het afvalwater wordt gerealiseerd. De benaming aktief
slib slaat hierbij op de aanwezigheid van bepaalde bacteriën in het systeem. Hieronder zullen 
achtereenvolgens worden besproken de technologie van conventionele aktief-slib installaties en van 
aktief-slib installaties voor vergaande stikstofverwijdering. 



Conventionele zuivering 

Afbeelding 1.1 toont een eenvoudig schema van een conventionele installatie, bestaande uit een 
beluchtingstank en een nabezinktank. Het uit het rioolstelsel afkomstige afvalwater (influent) komt 
links in de afbeelding het systeem binnen. De aanwezige verontreinigingen worden in de 
beluchtingstank middels biologische afbraakprocessen en bepaalde bacteriën afgebroken. In de 
beluchtingtank wordt lucht gepompt, omdat een aeroob (zuurstofrijk) nodig is om de 
afbraakprocessen te laten verlopen. Vervolgens wordt het afvalwater naar de nabezinktank 
gevoerd, om gesuspendeerde (zwevende) stoffen te kunnen scheiden van de vloeistof. De vloeistof 
verlaat de nabezinktank als effluent, de gesuspendeerde stoffen worden ofwel gespuid en verder 
behandeld (spuislibbehandeling), ofwel als retourslib teruggevoerd naar de beluchtingstank Deze 
retourstroom is nodig om voldoende bacteriën in het aktief-slib systeem te houden. Het gezuiverde 
effluent van de nabezinker wordt geloosd op het oppervlaktewater. Van belang is dat het 
bezinkproces in de nabezinktank goed verloopt, zodat er geen gesuspendeerde stoffen met 
verontreinigingen worden geloosd op het oppervlaktewater. 

Beluchtingstank Nabezinktank 
Zuurstoftoevoer 

I I I 
lnfluent 

;) 
I I I \ I Effluent ...,. 

Retourslib Spuislib 

Afbeelding 1.1: Conventionele aktief-slib installatie 

Een conventioneel systeem is in eerste instantie ontworpen op het laten verlopen van het volgende 
afbraakproces van organische verbindingen in de beluchtingstank: 

• organische verbindingen + 0 2 ---7 C02 + H20 + aktief slib (1.1) 

Dit proces wordt door een bepaalde soort bacteriën (heterotrofe biomassa) gerealiseerd. 

Daarnaast speelt zich simultaan het volgende zgn. nitrificatie-proces af: 

• (1.2) 

In dit proces wordt door een andere soort bacteriën (autotrofen) ammonium in nitraat omgezet. 

Vergaande stikstofverwijdering 

In installaties voor vergaande stikstofverwijdering vindt naast de bovengenoemde processen nog 
een extra afbraakproces plaats, het zgn. denitrificatie-proces: 

• organische verbindingen+ N03- ---7 N2 + C02 +aktief slib (1.3) 

Het in het nitrificatie-proces gevormde nitraat wordt middels dit proces omgezet in moleculaire 
stikstof, dat in gasvorm de denitrificatie-tank verlaat. Voor het denitrificatie-proces, dat met 
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heterotrofe bacteriën wordt gerealiseerd, is een anoxisch (zuurstofarm doch nitraatrijk) milieu 
nodig. 

Er zijn verschillende uitvoeringsvormen ontworpen om de vergaande stikstofverwijdering te 
realiseren. De belangrijkste zullen nu worden aangestipt. 

Afbeelding 1.2 toont een schematische voorstelling van de uitvoeringsvorm 'voorgeschakelde 
denitrificatie'. Deze bestaat uit twee (gemengde) reaktoren, waarvan de eerste niet en de tweede 
wél belucht wordt. 

DENITRIFICATIE NITRIFICATIE 

a 

ree as 

Afbeelding 1.2: Installatie met voorgeschakelde 
denitrificatie 

Het belangrijkste verschil met een conventionele installatie is, naast de extra reactor, de 
aanwezigheid van een (manipuleerbare) interne recirculatie-stroom, die nodig is om het 
denitrificatieproces te voeden met het gevormde nitraat (zie vgl. 1.3). 

Van belang voor het denitrificatieproces is verder dat er voldoende organische verbindingen 
beschikbaar zijn. Is dit niet het geval, dan treedt teveel ammonificatie op, éen van de overige 
processen die zich in het systeem afspelen. Op deze overige processen wordt verder ingegaan bij 
de bespreking van de mathematische modelvorming van aktief-slib procesen in hoofdstuk 2. 

Andere uitvoeringsvormen van installaties voor vergaande stikstofverwijdering zijn de veel 
toegepaste oxidatiesloot en caroussel. De oxidatiesloot is een gesloten circuit, waarin beluchte en 
een onbeluchte zone aanwezig is. In de caroussel wisselen meerdere beluchte en onbeluchte zones 
elkaar af, zoals in afbeelding 1.3 schematisch is weergegeven. 

Afbeelding 1.3: Caroussel 

Een belangrijk verschil t.o.v. de uitvoeringsvorm voorgeschakelde denitrificatie is dat hier geen 
sprake van een doorgemengd systeem maar van een zgn. verdeeld systeem (er treden 
concentratiegradiënten op). 
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Een andere mogelijkheid is tenslotte intermitterende beluchting, waarbij de beide benodigde milieus 
(anoxisch en aeroob) afwisselend in de tijd (i.p.v. in de plaats) in éen reaktor gerealiseerd worden. 

De laatste opmerking in deze introductie betreft de kosten die verbonden zijn aan het operationeel 
houden van een aktief-slib installatie. De belangrijkste zijn: 
• Energiekosten luchtpompen voor zuurstoftoevoer 
• Energiekosten vloeistofpompen voor retourslib- en interne reciculatie-stromen 
• Kosten voor behandeling van spuislib; het spuislib moet ingedikt worden alvorens te 

kunnen worden verbrand of gestort 

Er is een toenemende tendens om naast de strengere normen ook kostenbesparingen na te streven. 
In dit onderzoek zal hieraan verder geen aandacht worden besteed. 

1.2 ONDERZOEKSOMSCHRUVING 

De belangrijkste problemen die verband houden met het voldoen aan strenge normen zijn de 
volgende: 
• De complexiteit van aktief-slib systemen. Pas in 1987 is een mathematisch model tot stand 

gekomen dat een redelijke beschrijving van de biologische processen geeft (het zgn. 
IA WPRC-model nr. 1. 

• Vaak grote procesverstoringen in de vorm van variaties in hoeveelheid en aard van de 
verontreinigingen en temperatuurveranderingen. 

• Gebrek aan betrouwbare sensoren voor het on-line meten van belangrijke 
proces grootheden. 

Doelstelling afstudeeronderzoek 

Ondanks de grote vlucht die de regeltechniek genomen heeft worden de in paragraaf 1.1 
geïntroduceerde aktief-slib installaties in de praktijk nog altijd geregeld met eenvoudige regelingen: 

• eenvoudige, lineaire regelaars (PID) 
• eenvoudige actuatoren (aan/uit) 
• een beperkt aantal gemeten grootheden 

Het is vooralsnog onduidelijk is welke regeling de voorkeur verdient. Het is bovendien 
twijfelachtig of eenvoudige regelingen in staat zullen zijn aan de toekomstige strenge 
(stikstof-)normen te voldoen. 

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is een aanzet te geven tot een wetenschappelijk 
antwoord op de vraag of vergaande stikstofverwijdering met eenvoudige regeling kan worden 
gerealiseerd of dat meer geavanceerdere regeling nodig is. 

Probleemstelling 

Bij regeling van systemen voor vergaande stikstofverwijdering gaat het erom de twee deelprocessen 
(nitrificatie en denitrificatie) op elkaar afgestemd te houden. Afbeelding 1.4 verduidelijkt het 
belang van een goede afstemming van de twee deelprocessen. Weergegeven is het niveau van het 
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ammonium- en nitraatgehalte als functie van de verhouding tussen het aerobe en het anoxische 
volume van de installatie. Hierbij is aangenomen dat deze verhouding wordt geregeld door 
manipulatie van de zuurstofinbreng. De probleemstelling is nu de processen zodanig af te stemmen 
dat de afgelezen NH/- en N03--niveaus op de rechter verticale as onder de normen blijven. 

Nitrific. Denitr. 

NH4~ 
/ " 

/ " 
N03 " 

Nitrific. Denitr. Nitrific. Denitr. 

NH4 

N03 

A B C 

Afbeelding 1.4: Invloed zuurstofinbreng op afstemming 
deelprocessen 

Figuur a representeert de gewenste situatie: zowel de ammonium als het gevormde nitraat worden 
bijna volledig afgebroken, waardoor aan de normen wordt voldaan_ Figuur b representeert een 
onvoldoende zuurstoftoevoer, waarbij het aangevoerde ammonium niet volledig omgezet en de 
normen niet worden gehaald. Figuur c tenslotte toont de situatie bij een overmatige 
zuurstoftoevoer, waarbij het uit ammonium gevormde nitraat niet volledig wordt afgebroken. Ook 
nu wordt niet voldaan aan de normen. 

In afbeelding 1.5 wordt de gewenste, optimale situatie nogmaals weergegeven in een grafiek die op 
de verticale as naast de NH/- en N03--concentraties ook de som aangeeft. Horizontaal is bijv_ de 
mate van zuurstofinbreng aangegeven. 

Afbeelding 1.5: Totale 
stikstofgehalte als 
functie van de 
zuurstofinbreng 

De probleemstelling leidt tot een aantal vraagstellingen: 
• Zijn eenvoudige regelingen in staat de gewenste (aan de normen tegemoet komende) 

afstemming te handhaven of is een meer geavanceerde regeling nodig (niet-lineair, 
multivariabel, adapterend, feedforward)? 

• Welke grootheden moeten worden gemeten en geregeld, en wat is de beste keuze voor de 
gemanipuleerde grootheden? 



Aanpak 

Dit afstudeeronderzoek valt binnen het kader van een promotieonderzoek, waarbij het IA WPRC
model nr. 1 als basis wordt genomen en uitgegaan wordt van de volgende aanpak: 

1 Wat is theoretisch maximaal haalbaar? 
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Welke performance kan in het meest ideale geval gehaald worden? Er wordt een referentiecase 
uitgevoerd om een referentie-situatie te verkrijgen, aan de hand waarvan regelingen kunnen worden 
beoordeeld. 

De onderzoeksmethode die hiervoor meestal wordt gebruikt is dynamische optimalisatie, waarbij 
uitgaande van een adequaat model van het systeem het verloop van de gemanipuleerde grootheden 
wordt geoptimaliseerd. Nadeel van dynamische optimalisatie is dat deze methode slechts inzicht 
kan bieden in de maximaal haalbare situatie en niet bij werkelijke regeling in de praktijk kan 
worden toegepast. Dit is o.a. een gevolg van het feit dat bij de optimalisatie wordt uitgegaan van 
voorspellingen van procesverstoringen. 

Als onderzoeksmethode kan ook gekozen worden voor een simulatiestudie van een systeem dat 
wordt geregeld met Model Predictive Control (MPC). Dit is een moderne regelaanpak, die in 
hoofdstuk 3 uitgebreid zal worden toegelicht. Als onderzoeksmethode voor optimaliteit is MPC 
minder geschikt dan dynamische optimalisatie: MPC levert in het ideale geval slechts een sub
optimale situatie op. De oorzaak hiervan is dat de optimalisatie steeds slechts over een beperkte 
tijdshorizon wordt uitgevoerd. 

Het grote voordeel van een keuze voor MPC als onderzoeksmethode is echter dat MPC het 
perspektief biedt van uiteindelijke toepassing als regeling in de praktijk. De MPC-algoritmen die in 
een simulatiestudie worden gebruikt voor het onderzoeken van optimale performance, zouden in 
een later stadium geïmplementeerd kunnen worden in een werkelijke regeling van aktief-slib 
installaties. Dit is de reden dat in dit afstudeeronderzoek is gekozen voor een simulatiestudie met 
MPC. 

2 Wat is de performance van huidige regelingen? 

Met simulatiestudies wordt nagegaan wat de performance is van: 
regelingen, die momenteel in de praktijk worden toegepast 
regelingen die door onderzoekers worden voorgesteld 

De simulatieresultaten van deze regelingen kunnen op objectieve wijze worden vergeleken met de 
in de hierboven beschreven optimalisatiestudies verkregen resultaten. 

3 Keuze regelaarconfiguratie 

Onderzoek naar de beste keuze van gemeten, geregelde en gemanipuleerde grootheden. 
Hiervoor kunnen verschillende methoden worden gebruikt (RGA, niet-lineaire methoden) 

4 Onderzoek naar realisatie van MPC-regeling 

MPC-regeling biedt het perspectief van uiteindelijke toepassing bij regeling van aktief-slib 
installaties. Om een modelgebaseerde regelstrategie als MPC in de praktijk te kunnen realiseren, is 
o.a. onderzoek naar on-line parameter- en toestandsschatting nodig. 
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Afbakening van het afstudeeronderzoek: 

Het in dit verslag besproken afstudeeronderzoek nu behelst een aanzet tot de punten 1 en 2 van 
bovengenoemde aanpak. Er zal worden gestart met de meest eenvoudige vorm van MPC, nl. 
lineaire MPC zonder beperkingen. Bij het toepassen van deze vorm van MPC op een niet-lineair 
modelsysteem zijn knelpunten te verwachten, maar desalniettemin kan deze keuze als startpunt van 
onderzoek inzicht bieden. Wat betreft punt 2 is in hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van sensoren 
en regelingen, die in de praktijk worden toegepast en door onderzoekers zijn voorgesteld. De reden 
hiervan is dat op basis van de kennis en inzichten uit de literatuur een keuze kan worden gemaakt 
ten aanzien van de in dit afstudeeronderzoek te onderzoeken regelaarconfiguratie. 

Het onderzoek wordt toegespitst op een specifieke uitvoeringsvorm, nl. voorgeschakelde 
denitrificatie. Hiervan wordt een modelsysteem bekeken, dat representatief is voor installaties voor 
vergaande stikstofverwijdering. 

1.3 OPBOUW VAN HET VERSLAG 

Het afstudeerverslag is als volgt opgebouwd. 

Hoofdstuk 2 gaat in op mathematische modelvorming van aktief-slib systemen, met name het 
IA WPRC-model nr. 1. Dit model levert de beste beschrijving van de biologische aktief-slib 
processen die op dit moment beschikbaar is en vormt de basis van dit afstudeeronderzoek. 

In hoofdstuk 3 bespreekt regeling van aktief-slib installaties. Er wordt geïnventariseerd welke 
sensoren op dit moment beschikbaar zijn. Verder wordt een literatuuroverzicht van regelingen 
gegeven, die in de praktijk worden toegepast of door onderzoekers voorgesteld. 

Hoofdstuk 4 behandelt Model Predictive ControL Na een algemene introductie wordt wat dieper 
ingegaan op het specifieke algoritme dat in dit afstudeeronderzoek is gebruikt. 

Hoofdstuk 5 bespreekt het onderzochte modelsysteem, dat representatief is voor installaties met 
vergaande stikstofverwijdering. Verder wordt de gemaakte implementatie in MATLAB behandeld. 

In hoofdstuk 6 worden de simulatieresultaten gepresenteerd en besproken. 

De conclusies en aanbevelingen van het afstudeeronderzoek worden in hoofdstuk 7 gegeven. 

Tenslotte is een lijst met gebruikte symbolen, termen en afkortingen toegevoegd. 



2 MODELVORMING 

Mathematische modellen van aktief-slib processen kunnen voor meerdere doeleinden gebruikt 
worden: 
• ontwerp en aanpassing van aktief-slib installaties 
• procesoptimalisatie 
• regelaarontwerp 
• voor regeling met intern model 

Voor dit afstudeeronderzoek is modelvorming voor de laatste twee doeleinden van belang. 
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De bespreking in dit hoofdstuk is beperkt tot witte modelvorming van aktief slib systemen. Witte 
(mechanistische) modellen zijn gebaseerd op fysische wetmatigheden (bijvoorbeeld massabalansen). 
Wat betreft zwarte modelvorming (black box benadering) van aktief-slib systemen wordt verwezen 
naar bijvoorbeeld [SU 92], waarin met een neuraal netwerk niet-lineaire identificatie van aktief slib 
systemen wordt uitgevoerd. 

In paragraaf 1.1 zijn de 3 belangrijkste atbraakprocessen in aktief-slib installaties aan de orde 
geweest (vgln. 1.1, 1.2 en 1.3). Aan het mathematisch beschrijven van de biologische groei- en 
atbraakprocessen in aktief-slib systemen is de laatste jaren veel onderzoek gewijd. In 1987 heeft 
dat geleid tot de totstandkoming van het zgn. IAWPRC model nr.l [IAW 87]. Dit model geeft een 
beschrijving van 8 in aktief-slib systemen optredende processen, waaronder de 3 bovengenoemde 
atbraakprocessen. 

Het IA WPRC-model nr. 1 is door de onderzoekswereld geaccepteerd als zijnde de beste afweging 
tussen betrouwbaarheid en complexiteit. Het is een zgn. gestruktureerd model, hetgeen inhoudt dat 
de in het aktief-slib systeem aanwezige bacterien (biomassa) en substraat (verontreinigingen, 
voedingsstoffen voor bacterien) zijn gemodelleerd in verschillende frakties. Zo is in het model bijv. 
onderscheid gemaakt in snel en langzaam atbreekbaar substraat en in heterotrofe en autotrofe 
biomassa. De reden voor deze onderverdeling is dat dit een betere beschrijving van de 
werkelijkheid blijkt op te leveren, ondanks het feit dat de frakties niet direkt meetbaar zijn. 

Modelvorming van de processen in de nabezinktank is minder ver gevorderd. Vanwege de 
complexiteit van de bezinkprocessen is men nog maar ten dele geslaagd in het vinden van een 
adequate beschrijving. Een model dat de bezinksnelheid van het slib als functie van de 
samenstelling van de biomassa beschrijft is voorhanden. Daarnaast is echter een model nodig voor 
het bepalen van de verhouding van draadvormige en vlokvormige bacteriën, welke op een 
complexe wijze afhankelijk is van vele condities in het aktief-slib systeem. Vooralsnog is hiervoor 
geen adequaat model beschikbaar. Aan modelvorming van bezinkprocessen wordt in dit verslag 
verder geen aandacht besteed. Er wordt verwezen naar [BRE 90b], [MAR 89]. 

Het IAWPRC-model nr. 1 onderscheidt 13 modelcomponenten en 8 processen. De 13 componenten 
bestaan uit 7 frakties organische stoffen ('CZV-frakties'), 4 frakties stikstof, zuurstof en 
bicarbonaat. De CZV-frakties zijn uitgedrukt in de eenheid Chemisch Zuurstof Verbruik. De CZV 
is de hoeveelheid zuurstof die nodig is om de betreffende component om te zetten (uitgedrukt in [g 
CZV/m3

]). Dit is gedaan om onderlinge vergelijking van de CZV-fracties mogelijk te maken. Het 
nadeel van deze keuze is dat de componenten worden uitgedrukt in niet direkt meetbare eenheden 
(er zijn specifieke experimentele methoden om de CZV-waarde te bepalen). 
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CZV-frakties: 1. CZV inert gesuspendeerd uit het influent XI [g CZV/m3
] 

2. CZV inert gesuspendeerd geproduceerd bij afsterving Xr [g CZV/m3
] 

3. CZV heterotrofe biomassa XH [g CZV/m3
] 

4. CZV autotrofe biomassa XA [g CZV/m3
] 

5. CZV moeilijk afbreekbaar Xs [g CZV/m3
] 

6. CZV inert opgelost SI [g CZV/m3
] 

7. CZV makkelijk afbreekbaar Ss [g CZV/m3
) 

N-frakties: 8. N organisch niet opgelost XN [g N/m3
] 

9. N organisch opgelost SN [g N/m3
] 

10. Ammonium-N SNH [g N/m3
] 

11. Nitraat/nitriet-N SNO [g N/m3
] 

Overig: 12. Zuurstof So [g CZV/m3
] 

13. Bicarbonaat salk [mollm3
] 

De 8 processen zijn: 

Heterotroof: 
1. Aerobe groei heterotrofe biomassa: 
2. Denitrificatie: 

afbraak Ss met behulp van S0 en vorming XH 
afbraak Ss en SNo en vorming XH 

3. Afsterving heterotrofe biomassa: 

Autotroof: 
4. Nitrificatie: 
5. Afsterving autotrofe biomassa 

Hydrolyse: 
6. Hydrolyse organisch materiaal: 
7. Hydrolyse org. gebonden N: 
8. Ammonifikatie: 

XH omgezet in Xs en Xp 

SNH omgezet in SNo m.b.v. S0 en vorming XA 
XA omgezet in Xs en Xr 

Xs omgezet in Ss 
XN omgezet in SN 
SN omgezet in SNH 

In het kort zullen deze processen nu worden toegelicht. 

Proces 1 is reeds globaal in 1.1 besproken: snel afbreekbare CZV wordt m.b.v. heterotrofe 
bacterien met zuurstof omgezet, waarbij heterotrofe biomassa wordt geproduceerd. De 
groeisnelheid van de heterotrofe biomassa is afhankelijk van de concentraties snel afbreekbare 
CZV, zuurstof, ammonium en bicarbonaat. 

Ook het denitrificatieproces, proces 2, is reeds in 1.1 ter sprake gekomen: snel afbreekbare CZV 
wordt m.b.v. heterotrofe bacteriën met nitraat i.p.v. zuurstof omgezet, waarbij wederom heterotrofe 
biomassa wordt geproduceerd. De groeisnelheid van de heterotrofe biomassa is nu afhankelijk van 
de concentraties snel afbreekbare CZV, nitriet/nitraat en bicarbonaat en wordt geremd door 
zuurstof. 

Proces 3 beschrijft de afsterving van heterotrofe biomassa als een omzetting in langzaam 
afbreekbare CZV en inerte gesuspendeerde CZV. De afstervingssnelheid van de heterotrofe 
biomassa is evenredig met de concentratie hiervan. 
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Proces 4 is het derde proces dat reeds in 1.1 is besproken: nitrificatie, de omzetting van ammonium 
in nitraat, waarbij autotrofe biomassa wordt gevormd. De groeisnelheid van de autotrofe biomassa 
wordt gelimiteerd door zuurstof, ammonium en bicarbonaat. 

Proces 5 beschrijft de afsterving van autotrofe biomassa als een omzetting in langzaam afbreekbare 
CZV en inerte gesuspendeerde CZV, analoog aan de afsterving van heterotrofe biomassa. De 
afstervingssnelheid van de autotrofe biomassa is evenredig met de concentratie hiervan. 

Door middel van een hydrolyse-proces, proces 6, wordt langzaam afbreekbare CZV omgezet in 
snel afbreekbare CZV. De hydrolyse-snelheid is afhankelijk van de verhouding van de 
concentraties langzaam afbreekbare CZV en heterotrofe biomassa, alsmede de zuurstofconcentratie. 

Eveneens d.m.v. een hydrolyse-proces, proces 7, wordt de organische stikstof die gebonden is aan 
langzaam afbreekbare CZV omgezet in opgeloste organische stikstof. De hydrolyse-snelheid is 
gelijk aan die van proces 6. 

Tot slot vindt ammonificatie plaats, proces 8. Opgeloste organische stikstof wordt hierbij omgezet 
in ammonium. De ammonificatie-snelheid is afhankelijk van de concentraties heterotrofe biomassa 
en opgeloste gebonden stikstof. 

Alle processen zijn in afbeelding 2.1 schematisch weergegeven (bron: [GEL 94]): 

h yd ro I y se 
organisch 
materiaal 

o rg an isch 

gebonden N 

Ss snel afbreekbaar substraat 
X s : langzaam afbreekbaar substraat 
X b,h : actief heterotroof bi om as sa 
X b,a : actief autotroof bi om as sa 
Xp : gesuspendeerd produel ootstaan bij 
de afsterving van biomassa 

Sno: nitraat en nitriet 
S nh : am m on1 om 

bacter1en/ 

Sou 

aerobe groei 

autotrofe 

bacterien/ 
nitrificatie 

Sod : oplosbaar biologisch afbreekbaar 
organische ge bonden N 
Xod: gesospendeerd biologisch 
afbreekbaar organisch gebonden N 

Afbeelding 2.1: Schematische weergave processen IA WPRC-model 
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De afhankelijkheid van processnelheden (aangegeven met het symbool!l) van concentraties van 
bepaalde stoffen is uitgedrukt door middel van Monod-kinetiek. Een Monod-term is stimulerend 
voor het betreffende proces en ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: ll = !lmax * S5t<Ss+Ks). Verder 
worden in het model ook remmende termen toegepast, bijvoorbeeld !l = llmax * Ksf(K5+S5). In deze 
voorbeelden is K5 een zgn. affiniteitsconstante. Afbeelding 2.2 toont het verloop van de 
stimulerende en remmende term: 

u 

1/2 

OL...._-----~ 

Ks Ss 

u 

r--~-=----

1/2 ------

0'-----.........L-~ 

Ks Ss 

Afbeelding 2.2: Verloop stimulerende en 
remmende term 

Het IA WPRC-model kan op compacte wijze worden weergegeven d.m.v. een matrix. Bijlage 1 
toont een matrix met in de kolommen de modelcomponenten en in de rijen de processen. Verder 
bevat het IAWPRC-model 5 stoichiometrische en 14 kinetische parameters. In de matrix zelf staan 
termen met stoichiometrische parameters, die aangeven welke componenten worden beïnvloed door 
welk proces en in welke mate. De laatste kolom bevat termen met kinetische parameters, die de 
processnelheden voorstellen. Het IAWPRC-model is een biokinetisch model, d.w.z. het beschrijft 
uitsluitend de reaktiekinetiek De reactietermen in de differentiaalvergelijkingen die de aktief-slib 
processen beschrijven worden nu verkregen door alle termen met stoichiometrische parameters in 
de betreffende kolom te vermenigvuldigen met de bijbehorende processnelheid. 

Voor een reactor met volume V kan een massabalans worden opgesteld voor elke 
modelcomponent: Verandering= Aanvoer- Afvoer+ Reactie. In formule: 

Met V: 
C: 
I: 
0: 
P: 

dC V*-=1-0+P 
dt 

Volume [m3] 
Concentratie modelcomponent [g/m3] 
Term met inkomende stoffen [g/s] 
Term met uitgaande stoffen [g/s] 
Term met geproduceerde stoffen [g/s] 

(2.1) 

Hierin wordt de laatste term beschreven door het IA WPRC-model. Er resulteert een stelsel van 13 
gekoppelde, niet-lineaire vergelijkingen, voor iedere component één. 

Alle in de vergelijkingen van het IA WPRC-model voorkomende stoichiometrische en kinetische 
parameters zijn opgenomen in symbolenlijst aan het eind van dit verslag. 
Het IA WPRC-model kent de volgende beperkingen en afbakeningen: 
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• De modelcomponenten zijn niet direct meetbaar. Het IAWPRC-model is een conceptueel 
model in de zin dat de in werkelijkheid voorkomende stoffen op enigszins abstrakte wijze 
worden ondergebracht in de 13 modelcomponenten. Zo is bijvoorbeeld gekozen voor het 
modelleren van snel afbreekbaar substraat Ss als opgelost en langzaam afbreekbaar 
substraat Xs als gesuspendeerd. In werkelijkheid is dit niet het geval en kan langzaam 
afbreekbaar substraat wel degelijk in opgeloste vorm aanwezig zijn. 

• Het model beschrijft slechts biologische processen en geen nabezinking. 
Fosfaatverwijdering wordt door deze versie nog niet beschreven, momenteel wordt gewerkt 
aan het IA WPRC-model nr. 2, waarin dit wel het geval is. 

• Het model houdt geen rekening met eventuele slechte bezinkbaarbeid van biomassa. 

Om het IA WPRC-model te kunnen toepassen dient ook het influent in de 13 modelcomponenten te 
worden uitgedrukt. Probleem bij deze zgn. influentkarakterisering is dat de componenten niet allen 
meetbaar zijn. Om toch de benodigde numerieke waarden te verkrijgen worden deze vaak geschat 
op basis van aannames en literatuurwaarden. 

Voor sommige doeleinden kan het afdoende zijn om in plaats van het nauwkeurige doch complexe 
IA WPRC-model met een eenvoudiger model van de aktief-slib processen genoegen te nemen. Het 
model van Marsili-Libelli [MAR 89] bevat bijv. slechts substraat, biomassa en zuurstofconcentratie 
als modelvariabelen. [STR 93] laat in een studie voor uitsluitend CZV-verwijdering zien dat een 
model met één substraatcomponent volstaat indien de verhouding tussen opgeloste en totale CZV 
groot is. Het vereenvoudigde model wordt hierbij afgeleid uit het IA WPRC-model voor CZV
verwijdering door samenneming van modelcomponenten. 



3 REGELING VAN AKTIEF-SLIB SYSTEMEN 

In dit hoofdstuk worden in 3.1 eerst de stuurgrootheden besproken van twee typen installaties: 
conventionele installaties en installaties voor vergaande stikstofverwijdering. 3.2 geeft een 
literatuuroverzicht van sensoren en regelingen, toegepast in aktief-slib systemen. In 3.3 wordt op 
basis hiervan een keuze gemaakt van geregelde en gemanipuleerde grootheden, die in de 
simulatiestudie zullen worden gehanteerd. 

3.1 STUURGROOTHEDEN 

Afbeelding 3.1 toont schematisch een conventionele installatie, waarbij de mogelijke 
stuurgrootheden zijn aangegeven. 

Qa 
Beluchtingstank Nabezinktank 

a 

rec+Qs 

Qr Qw 

Afbeelding 3.1: Mogelijke stuurgrootheden 
conventionele installatie 

Q-Qs 
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Bij de meeste conventionele installaties zijn de manipuleerbare grootheden Q,, Qw en Qa, de 
debieten van resp. het retourslib, het spuislib en de beluchting. In enkele gevallen zijn installaties 
voorzien van een voorbezink- of buffertank, waarbij dan ook het influentdebiet gemanipuleerd kan 
worden. 

De stuurgrootheid Qa behoeft enige toelichting. Waar het in feite om gaat is de overdracht van in 
de toegevoerde lucht aanwezige zuurstof naar de vloeistof in de beluchtingstank Voor deze 
overdracht kan de volgende betrekking worden opgeschreven: 

met: 
Ûz,rnax: 

Ûz: 

KL a: 
<I>[Üz]: 

de verzadigingsconcentratie 
de heersende zuurstofconcentratie 
overall overdrachtscoefficient 
zuurstofinbreng 

[g/m3] 
[g/m3] 
[lis] 
[g/m3s] 

(3.1) 

Het beluchtingsdebiet Qa is, naast bijv. de onderdompeldiepte van het beluchtingsspruitstuk, één 
van de factoren die de KLa-coëfficiënt beïnvloeden. Ten behoeve van onderzoek naar regeling van 
de aktief-slib installatie is het wellicht zinvol het setpoint van een zuurstofregeling als 
gemanipuleerde variabele op te vatten, waarbij impliciet wordt verondersteld dat dit 
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zuurstofsetpoint op één of andere wijze met een cascade-regeling wordt gerealiseerd. Voordeel van 
een dergelijke aanname is dat men zich dan niet hoeft te bekommeren om de bovenstaande 
zuurstofoverdrachtsformule. 

De stuurgrootheden bij installaties voor vergaande stikstofverwijdering, in het bijzonder de 
uitvoeringsvorm voorgeschakelde denitrificatie, worden in afbeelding 3.2 aangegeven. 

Onbeluchte reaktor Beluchte reaktor Nabezinktank 

Q 

Qr Qw 

Afbeelding 3.2: Mogelijke gemanipuleerde 
grootheden in modelsysteem van installatie voor 
vergaande stikstofverwijdering 

In vergelijking met conventionele installaties is er nu één additionele manipuleerbare grootheid: het 
interne recirculatie-debiet Qir• dat in feite de voeding voor het nitrificatieproces bepaalt (zie 
paragraaf 1.1). Ten aanzien van de manipulatie van de zuurstofinbreng gelden dezelfde 
bespiegelingen als bij conventionele installaties. 

Ten slotte kan in verband met de stuurgrootheden nog ingegaan worden op de actuatoren, de 
elementen waarmee de regelacties daadwerkelijk worden uitgevoerd. De mogelijkheden met 
luchtpompen zijn over het algemeen beperkt tot aanluit schakeling. In enkele gevallen is meer
standen schakeling toegepast. Traploos regelen van de luchttoevoer wordt wel gerealiseerd door de 
onderdompeldiepte van het beluchtingsspruitstuk te varieren. 
Wat betreft de vloeistofpompen wordt in de meeste gevallen aanluit schakeling toegepast. 

3.2 METEN EN REGELEN AKTIEF-SLffi INSTALLATIES 

3.2.1 Sensoren 

Ten behoeve van regelingen worden in aktief-slib installaties momenteel slechts een beperkt aantal 
on-line sensoren gebruikt. De belangrijkste zijn: 
• 0 2-sensoren 
• slibdekenhoogte in de nabezinktank 
• turbiditeit (troebelheid) in de nabezinktank 
• vloeistofdebietmeters 
Deze sensoren hebben als groot nadeel dat hiermee niet de echte procesuitgangen kunnen worden 
gemeten, maar slechts enkele grootheden die indicatief kunnen zijn voor het verloop van het 
proces. Dit is uiteraard een limiterende factor als het gaat om goede regeling van aktief-slib 
systemen. Er is dan ook grote behoefte aan meer on-line sensoren voor het meten van relevante 
procesgrootheden, zodat er meer mogelijkheden ontstaan ten aanzien van betere regeling van 
aktief-slib systemen. De voorkeur gaat uit naar het meten van de werkelijke procesuitgangen, te 
weten de concentraties verontreinigingen in het effluent, welke immers aan de normen dienen te 
voldoen. 
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Om in de grote behoefte aan meer en betere sensoren te voorzien is de laatste jaren veel onderzoek 
verricht. Dit heeft geleid tot enkele nieuwe, commercieel verkrijgbare sensoren: 

• Speciale sensoren voor toegepassing in installaties voor vergaande stikstofverwijdering: 
continue nitraat- en ammoniummeting en oxidatie-reductie (redox)-potentiaalmeting. N03-
en NH4-sensoren meten direct voor regeling belangrijke procesgrootheden, maar zijn 
kostbaar. Daarom wordt in de praktijk soms gekozen voor redox-meting, waarbij uit het 
verloop van de redoxpotentiaal relevante informatie worden gedestilleerd over het 
nitrificatie- en denitrificatieproces: dit verloop vertoont nl. een grote sprong, indien de 
nitraatconcentratie nul wordt. Indien deze sprong wordt gedetecteerd, kan de redoxsensor 
van nut zijn in een regeling. 

• On-line respiratiemeters. Deze instrumenten bevatten een kleine reactor, waarin 
experimenten met monsters uit de aktief-slib tank worden uitgevoerd. Doel van deze 
experimenten is het bepalen van biomassa- en substraatconcentraties. Dit geschiedt door de 
zuurstofverbruikssnelheid (Oxygen Usage Rate, OUR) van specifieke monsters te bepalen. 
Een voorbeeld van een dergelijke respiratiemeter is de RA-100 van Manotherm. In [KLA 
92] worden experimenten met 3 verschillende monsters besproken, elk een eerste indicatie 
opleverend voor de grootte van een belangrijke procesgrootheid. Ten eerste is een indicatie 
van de hoeveelheid snel afbreekbare CZV in de aktief-slib tank te verkrijgen m.b.v. een 
experiment met een monster met dezelfde verhouding aktief-slib:afvalwater als in de aktief
slib tank. Ten tweede kan een indicatie van de heterotrofe biomassa- concentratie in de 
aktief-slib tank worden verkregen m.b.v. een monster met een overmaat aan snel 
afbreekbaar substraat. Tenslotte kan een indruk van de concentratie snel afbreekbare CZV 
in het effluent worden verkregen m.b.v. een monster, waarvan de respiratiemeting 
onmiddellijk na monstername wordt uitgevoerd. Een instrument dat eveneens on-line 
respiratiemetingen uitvoert is de RODTOX [IMP 92]. De RODTOX is bovendien in staat 
met behulp van een intern model daadwerkelijk biomassa- en substraat-frakties te schatten 
(toestandsschatting). Bovendien kunnen hiermee ook enkele procesparameters worden 
geschat (parameterschatting). Om deze reden wordt de RODTOX een 'combined 
hardware/software sensor' genoemd. 

• Continu on-line analysesysteem (TOCAS) voor het bepalen van de TOC- (totale koolstof) 
en gebonden stikstof-concentratie [PT 94b]. 

3.2.2 Regelingen 

Van twee modelsystemen (van een conventionele installatie en van een installatie voor vergaande 
stikstofverwijdering) wordt, uitgaande van de beschikbaarheid van bovengenoemde sensoren, 
nagegaan wat de mogelijkheden voor regeling zijn. 

Hierbij kunnen de besproken regelingen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. In 
deze paragraaf is gekozen voor het onderscheiden van 3 verschillende regelprincipes: regeling op 
basis van feedback, van off-line dynamische optimalisatie en van feedforward. De keuze hiertussen 
hangt voor een specifieke situatie af van de beschikbare procesinformatie (gemeten grootheden). 
Binnen deze indeling is nog eens een indeling gemaakt (waar relevant) in direkte regeling van 
procesuitgangen (effluentconcentraties) en indirekte regeling (toestanden en hiervan afgeleide 
grootheden). De bespreking zal waar mogelijk worden voorzien van voorbeelden uit de literatuur 
van door onderzoekers voorgestelde regelingen. 
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3.2.2.1 Conventionele installaties 

Feedback-regeling 

Bij een feedback-regeling ziet het regelschema er als volgt uit (afbeelding 2.5): 

verstoringen 

ootpointe 
procesuitgangen 

sensoren 

Afbeelding 3.3: Regelschema feedback-regeling 

Te onderscheiden zijn regelaar, actuatoren, proces en sensoren. Duidelijk is dat dit regelschema 
alleen mogelijk is indien er de beschikking over sensoren die de geregelde grootheden voortdurend 
on-line kunnen meten, hetgeen niet altijd mogelijk is. Afwijkingen tussen gewenste en gemeten 
waarden, o.a. veroorzaakt door de aangegeven verstoringen, worden door het regelsysteem 
weggeregeld. 

Direkte regeling van procesuitgangen 

Effluentconcentraties 

Vanuit regeltechnisch oogpunt is duidelijk dat het direct richten van de regelstrategie op de 
effluentconcentraties de voorkeur verdient, omdat de overheidsnormen op deze grootheden 
betrekking hebben. Een ideale situatie zou zijn een regeling die gericht is op het minimaliseren van 
de verontreinigingen in het effluent én van de kosten (beluchting, pompen, slibverwerking). 

In conventionele systemen is de doelstelling het afbreken van CZV en eventueel NH4 + en dus zo 
laag mogelijke concentraties van deze grootheden in het effluent. Het knelpunt bij het realiseren 
van de genoemde ideale regeling is echter dat voor CZV vooralsnog geen continue on-line sensor 
beschikbaar is. Om deze reden moet naar andere mogelijkheden ten aanzien van regeling worden 
gekeken, om toch te kunnen voldoen aan de gestelde effluentnormen. 

Indirekte regeling 

Toestandsgrootheden 

In de praktijk wordt vaak gekozen voor het handhaven van bepaalde condities die gunstig zijn voor 
het laten verlopen van de aktief-slib processen om op deze wijze aan de doelstellingen tegemoet te 
komen (het voldoen aan de normen tegen liefst lage kosten). Dit gebeurt dan door het regelen van 
één of meer toestandsgrootheden die wél eenvoudig en goedkoop meetbaar zijn, zoals de 
zuurstofconcentratie. Regeltechnisch is dit uiteraard geen optimale oplossing. Hieronder worden 
enkele voorbeelden gegeven van dergelijke regelingen. 

Zuurstofconcentratie 
In de praktijk is gebleken dat de aktief-slib processen in conventionele systemen het beste 
zuiveringsrendement hebben bij een zuurstofconcentratie in de beluchtingstank van ca. 2 g/m3

• 



Feedback-regeling van de zuurstofconcentratie is daarom de in de praktijk meest voorkomende 
regelconfiguratie, aangegeven in afbeelding 2.6. 

Qa 
Beluchtingstank Nabezinktank 

0 0-0s 

setpoint ree+ Os 

Qr Qw 

Afbeelding 3.4: Feedback-regeling zuurstofconcentratie 

In het meest eenvoudige geval wordt de zuurstofconcentratie grofweg op het gewenste niveau 
gehandhaafd, door beluchtingspompen bij- of af te schakelen wanneer de onder- resp. bovengrens 
van de gemeten zuurstofconcentratie worden bereikt. 
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In een simulatiestudie is door [MAR 89] een PID-regeling van de zuurstofconcentratie onderzocht. 
Een eerste consequentie van een dergelijke regeling is dat de actuatoren (luchttoevoerpompen) nu 
traploos instelbaar moeten zijn, hetgeen hogere kosten met zich meebrengt. De instellingen van de 
PID-regelaar worden door [MAR 89] op basis van trial-and-error m.b.v. simulaties gevonden. Uit 
de studie blijkt dat de PID-regeling de zuurstofconcentratie gedurende het grootste deel van de dag 
op het setpoint kan houden, alleen tijdens piekbelastingen wijkt deze af van het setpoint. 

In de literatuur wordt slechts weinig melding gemaakt van toepassing van moderne regeltheorie bij 
regeling van aktief-slib systemen. [MAR 89] heeft in een simulatiestudie toestandsterugkoppeling 
ten behoeve van regeling van de zuurstofconcentratie onderzocht. De gehele toestand is hierbij 
bekend verondersteld, in werkelijkheid zal toestandsreconstructie moeten plaatsvinden. 

Voor processen, waarvan in de loop van de tijd de procesparameters veranderen, kan het nodig zijn 
één of andere vorm van adaptieve regeling toe te passen. Aktief-slib processen vertonen een 
tijdsvariante kinetiek, waardoor onderzoek naar adaptieve regeling op zijn plaats is. [MAR 89] 
onderzoekt een adaptieve regeling, nl. impliciete Self Tuning voor regeling van de 
zuurstofconcentratie op een vast setpoint, waarbij de PID-instellingen adaptief worden ingesteld. De 
resultaten van simulaties wijzen op een uistekende regeling op het gewenste setpoint. 

Biomassaconcentratie 
Simultaan aan een zuurstofregeling wordt in de meeste gevallen één of andere vorm van 
slibhuishoudingsregeling toegepast. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat zich ongeveer juist 
voldoende bacteriën in het systeem te bevinden om piekbelastingen in de aanvoer van 
verontreinigingen aan te kunnen. 

Vaak wordt het retourslibdebiet gemanipuleerd op basis van meting van een indicator van de 
hoeveelheid slib, zoals de slibdekenhoogte in de nabezinktank of de turbiditeit (troebelheid). 
Afbeelding 3.4 toont het schema van een dergelijke regeling. 



Qa 
Beluchtingstank Nabezinktank 

Q 

Qr 

Afbeelding 3.4: Voorbeeld regeling 
slibhuishouding 

Qw 

Q-Qs 

In het meest eenvoudige geval wordt de retourslibpomp bij- of afgeschakeld wanneer de onder
resp. bovengrens van de gemeten slibdekenhoogte (of turbiditeit) worden bereikt. 
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[MAR 89] heeft in een simulatiestudie PlO-regeling van de biomassaconcentratie onderzocht. De 
biomassaconcentratie is hierbij continu meetbaar verondersteld d.m.v. turbiditeitsmeting. De 
ingestelde PlO-waarden worden via trial-and-error verkregen. Het setpoint van de biomassaregeling 
wordt eenmalig vooraf berekend m.b.v. een model van de biomassa-balans. Het retourslibdebiet 
moet in deze regeling continu instelbaar zijn, hetgeen in de praktijk zou leiden tot hogere kosten 
voor actuatoren. 

Afgeleide grootheden 

Soms wordt regeling toegepast of voorgesteld van van procesgrootheden afgeleide grootheden, die 
op één of andere wijze een indicatie geven van de werking van het proces. Dit wordt 'inferential 
control' genoemd. 

Een voorbeeld van een dergelijke regeling is regeling van de zgn. specifieke respiratiesnelheid 
(SpeCific Oxygen Uptake Rate, SCOUR), besproken door [MAR 89]. Afbeelding 3.5 toont het 
regelschema. 

Qa 
Beluchtingstank Nabezinktank 

Q 

Qr 

Afbeelding 3.5: Regeling SCOUR 
Qw 

Q-Qs 

De SCOUR is de verhouding tussen de zuurstofverbruikssnelheid (OUR) en de 
biomassaconcentratie in de beluchtingstank 
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Het gewenste setpoint vandeSCOUR-regeling is atbankelijk van de aard van de verontreinigingen 
en de in het systeem aanwezige bacteriën en moet vooraf voor elke installatie experimenteel 
bepaald worden. De regeling werkt als volgt. Gemeten wordt de aktuele OUR met de sinds enige 
tijd commercieel verkrijgbare on-line respiratiemeters (zie eerdere bespreking). Aangezien vooraf 
het SCOUR-setpoint is berekend, is de gewenste waarde van de biomassaconcentratie eenvoudig te 
bepalen volgens X=OUR/SCOUR. Deze berekende waarde wordt nu als setpoint genomen van een 
regeling van de biomassa-concentratie, met het retourslibdebiet als gemanipuleerde variabele. 

Een ander voorbeeld van regeling van indicatoren van de werking van het proces wordt gegeven 
door [KLA 92]. De 3 afzonderlijke regelingen, die worden voorgesteld zijn gebaseerd op on-line 
respiratiemetingen met de eerder besproken sensor RA-l 000: 
• Regeling van een de zgn. actuele respiratiesnelheid (indicator voor de substraatconcentratie) 

door manipulatie van het influentdebiet; het setpoint van deze respiratiesnelheid wordt 
hierbij zodanig ingesteld, dat juist zoveel biomassa aanwezig is dat alle substraat wordt 
afgebroken. 

• Regeling van de zgn. maximale respiratiesnelheid (indicator voor de biomassaconcentratie) 
door manipulatie van het spuislibdebiet 

• Regeling van de zuurstofconcentratie door manipulatie van de luchttoevoer. 

Verder wordt de zgn. instantane respiratiesnelheid (maat voor substraat in effluent) gebruikt ter 
controle van de effluentkwaliteit Afbeelding 3.6 geeft het regelschema weer. 

Beluchtingstank 

Nabezinktank 

Q+rec Q-Qs 

Q 

ree+ Os 
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Afbeelding 3.6: 3 regelkringen, voorgesteld door [KLA 92] 

De 3 bovengenoemde respiratiesnelheden (actuele, maximale en instantane) worden door de RA-
1000 bepaald door respiratie-experimenten te verrichten met monsters in bepaalde verhoudingen. 

De door [KLA 92] voorgestelde regeling is niet zonder meer toepasbaar, omdat het influentdebiet 
als gemanipuleerde variabele is gekozen, hetgeen in veruit de meeste RWZI's niet mogelijk is, 
omdat dit een (dure) buffertank voor het aangevoerde afvalwater vereist. 



20 

Off-line dynamische optimalisatie op basis van bekende verstoringen 

Indien sprake is van een goed bekend en constant influentpatroon kan een alternatief van feedback
regeling in overweging worden genomen: m.b.v. een adequaat model kan vooraf (off-line) 
bijvoorbeeld de optimale aansturing van de beluchting worden berekend. Deze berekende sturing 
wordt dan geïmplementeerd op het werkelijke systeem. Tegenover het voordeel dat geen dure on
line meetapparatuur nodig is staat het grote nadeel dat er in het geheel geen feedback is en 
verstoringen zoals afwijkingen t.o.v. het vooraf veronderstelde influentpatroon niet kunnen worden 
weggeregeld. 

Indien desalniettemin gekozen wordt voor het vooraf berekenen van de trajectorie van de 
gemanipuleerde variabelen, zijn er weer 3 mogelijkheden ten aanzien van de geregelde grootheden: 
deze kunnen zijn de uitgangsgrootheden, toestandsgrootheden of afgeleide grootheden. De eerste 
mogelijkheid heeft uiteraard de voorkeur, omdat de dynamische optimalisatie dan wordt gericht op 
de werkelijke regeldoelstelling: het voldoen van de effluentconcentraties aan de normen. Nodig is 
dan wel een model dat de effluentconcentraties beschrijft als functie van de gemanipuleerde 
variabelen. 

Een voorbeeld van een dynamische optimalisatie van een aktief-slib systeem met nabezinker, 
gericht op optimalisatie (minimalisatie) van de concentraties NH/ en snel afbreekbere CZV in het 
effluent, wordt gegeven door [SPE 91]. Verder wordt verwezen naar bijv. [KAB 92], [TRU 92]. 

Dynamische optimalisatie kan ook voor andere doeleinden worden toegepast. Zoals gezegd worden 
in de praktijk vaak regelingen toegepast voor het handhaven van gunstige procescondities, zoals de 
het op peil houden van de zuurstofconcentratie. Met dynamische optimalisatie zou nu die 
trajectorie van een zuurstofregeling kunnen worden berekend, waarbij de beste effluentkwaliteit 
wordt gerealiseerd, gegeven een influentpatroon dat niet teveel varieert in de tijd. 

Feedforward-regeling op basis van gemeten verstoringen 

Bij een feedforward-regeling ziet het regelschema er als volgt uit (afbeelding 3.7): 

verstoringen 

setpoints 
procesuitgangen 

sensoren 

Afbeelding 3.7: Regelschema feedforward 

Net als bij feedback-regeling zijn te onderscheiden een regelaar, actuatoren, proces en sensoren. 
Het verschil is echter dat in plaats van meting aan de uitgang, meting aan de ingang van het 
systeem plaatsvindt. Door aan de ingang van het proces on-line verstoringen te meten en de 
invloed hiervan op de procesuitgang te compenseren wordt een feedforward-regeling gerealiseerd. 

In de literatuur zijn weinig publicaties over feedforward-regeling van aktief-slib systemen 
voorhanden. Een praktijkvoorbeeld van een feedforward-regeling van de verhouding 
influentdebiet:retourslibdebiet wordt in [BEC 84] genoemd; hierbij wordt het influentdebiet 



gemeten en het retourslibdebiet gemanipuleerd (afbeelding 3.8): 
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Afbeelding 3.8: Voorbeeld feedforward-regeling 

Doelstelling van deze regeling is het handhaven van een gunstige substraat:biomassa-verhouding. 
Daarnaast kan binnen zekere grenzen de verdeling van slib tussen beluchtingstank en nabezinker 
worden ingesteld. Voor de volledigheid, de regeling van de betreffende installatie wordt 
gecompleteerd door een feedback-zuurstofregeling en een handmatige spuislib-instelling. 

Binnen de in dit hoofdstuk aangehouden indeling past deze feedforward-regeling in de categorie 
'regeling van afgeleide grootheden', namelijk een verhouding tussen twee procesgrootheden. Van 
feedforward-regeling van uitgangsgrootheden en toestandsgrootheden zijn geen literatuur
voorbeelden voorhanden. 

21 

Het is echter denkbaar dat een feedforward-regeling wordt gericht op het handhaven van de 
zuurstofconcentratie in de beluchtingstank, waarbij gemeten ingangsverstoringen als veranderingen 
van influentdebiet, -ammoniumconcentratie en -CZV (indien meetbaar) worden gecompenseerd. 
Nodig is dan wel een model dat de relatie beschrijft tussen genoemde ingangsverstoringen en de 
geregelde zuurstofconcentratie . 

Nog een stap verder zou zijn de invloed van gemeten verstoringen op de effluentkwaliteit te 
compenseren. In dat geval is een nog uitgebreider model nodig, dat een de relatie vastlegt tussen 
de ingangsverstoringen en de effluentconcentraties. 

3.2.2.2 Installaties voor vergaande stikstofverwijdering 

Ook voor installaties voor vergaande stikstofverwijdering wordt de bespreking van regelingen 
ingedeeld in feedback-regeling, regeling op basis van dynamische optimalisatie en feedforward
regeling. Hierbinnen is, waar nodig, weer onderscheid gemaakt in regeling van 
effluentconcentraties, toestandsgrootheden en afgeleide grootheden. 

Feedback-regeling 

Direkte regeling van procesuitgangen 

In tegenstelling tot bij conventionele installaties is het mogelijk bij installaties voor vergaande 
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stikstofverwijdering de belangrijkste effluentconcentraties on-line te meten: NH4 +en N0
3

-. Het feit 
dat voor de CZV -concentratie geen continue on-line sensor beschikbaar is is nu niet problematisch, 
daar de praktijk uitwijst dat een goede stikstofverwijdering automatisch gepaard gaat met goede 
CZV -verwijdering. 

Er kan dus in principe een feedback-regeling van NH4 +en N03- worden ontworpen gebaseerd op 
directe meting van deze grootheden. 

Een voorbeeld uit de literatuur van regeling op basis van NH4 +_ en N03--meting is [KA Y 90]. Het 
gaat hierbij om een aktief-slib systeem, bestaande uit éen tank met een onbeluchte en een beluchte 
zone. Er worden drie onafhankelijke PlO-regelingen voorgesteld: 
• Regeling van de zuurstofconcentratie op een vastgesteld setpoint door manipulatie van de 

luchttoevoer, waarbij extra energiebesparing wordt nagestreefd door de beluchting te 
reduceren zolang de gemeten NH4 +-concentratie in het effluent kleiner is dan 3 g/m3• Op 
deze wijze wordt een overmatige zuurstoftoevoer vermeden. 

• Regeling van het nitrificatieproces door het instellen van de juiste verhouding van de 
volumina voor nitrificatie en denitrificatie, op basis van meting van de NH4 +-concentratie 
in het effluent. Bij een te grote ammoniumconcentratie is een groter nitrificatie-volume 
nodig, dat wordt gerealiseerd door extra luchtpompen bij te zetten. 

• Regeling van het denitrificatieproces door meting van de nitraat-concentratie op de rand 
van de denitrificatie-zone, welke nul moet zijn. Als gemanipuleerde grootheid wordt het 
interne recirculatie-debiet gebruikt, omdat dit de voeding voor het denitrificatieproces 
bevat. Een praktisch probleem bij deze regelkring is dat de plaats van de N03--meting 
veranderlijk is vanwege de volumeverhoudings-regeling. Volgens [KA Y 90] kan dit 
worden ondervangen door meerdere sensoren te plaatsen en steeds bij te houden welk 
meetsignaal moet worden gebruikt. Nadeel hiervan is dat dit een dure oplossing is. 

Indirekte regeling 

In plaats van een regelstrategie, gericht op de effluentkwaliteit, wordt in de praktijk vaak volstaan 
met het handhaven van zekere condities die nodig zijn voor het laten verlopen van de gewenste 
afbraakprocessen. Net als bij conventionele installaties worden meestal regelingen toegepast voor 
de het op peil houden van de zuurstofconcentratie en de biomassaconcentratie. Er wordt dan ook 
verwezen naar de bespreking van feedback-regeling van toestandsgrootheden van conventionele 
systemen. Deze regelingen zijn niet toegespitst op NH/- en N03--verwijdering en derhalve niet 
optimaal. 

Tenslotte wordt in installaties voor vergaande stikstofverwijdering soms regeling van het 
denitrificatieproces toegepast op basis van meting van de oxidatie-reductie (redox-) potentiaal, 
welke een indicator is voor de N03--concentratie en aanmerkelijk goedkoper is dan een 
nitraatsensor. [KA Y 90] beschrijft de toepassing in een regeling van een systeem met 
intermitterende beluchting, die het schakelpunt waarbij de nitraatconcentratie 0 wordt kan 
detecteren. Op dit schakelpunt worden extra beluchtingspompen voor een zekere periode bijgezet, 
waardoor de nitraatconcentratie en de redoxpotentiaal stijgen. Na afschakelen van de extra pompen 
daalt de redoxpotentiaal weer tot opnieuw het schakelpunt wordt bereikt. 

Off-line dynamische optimalisatie op basis van bekende verstoringen 

Analoog als bij de bespreking van conventionele installaties is het ook voor installaties voor 
vergaande stikstofverwijdering mogelijk vooraf de optimale trajectorie van de gemanipuleerde 
variabelen te berekenen (gegeven een bekend en constant influentpatroon en een geschikt model) 
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Een voorbeeld van een in de praktijk toegepaste strategie wordt gegeven door [BOL 90]. Op basis 
van een bekend en constant verondersteld influentpatroon wordt off-line de optimale beluchting in 
de loop van een dag berekend. Deze beluchting wordt dan met de hand, tijdklok of computer 
uitgevoerd. Om te kunnen reageren op afwijkingen wordt on-line de NH/- en N03--concentratie 
gemeten en de mate van beluchting indien nodig op de hand bijgesteld. Een soortgelijke sturing 
wordt behandeld door [BRU 88]. 

Feedforward-regeling op basis van gemeten verstoringen 

Een voorbeeld van een feedforward-regeling van een systeem met voorgeschakelde denitrificatie 
wordt beschreven door [BRU 88]. In dit systeem is het mogelijk de verhouding tussen het 
nitrificatie- en denitrificatievolume in te stellen. Het regelschema ziet er als volgt uit (afbeelding 
3.9): 

Nabezinklank 

Olnft 

L-=B---- Qr 
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Qw 

Afbeelding 3.9: Voorbeeld feedforward regeling 

De regeling bestaat uit de volgende componenten: 
• De aktuele ammoniumconcentratie in het influent wordt gemeten ten behoeve van regeling 

van het benodigde nitrificatievolume. 
• Op basis van aktuele nitraatconcentratie-meting in de interne recirculatie-stroom en in de 

retourslib-stroom wordt het interne recirculatie-debiet ingesteld en daarmee de denitrificatie 
geregeld. 

• Het retourslib-debiet is vast ingesteld of geregeld op basis van meting van de 
slibdekenhoogte in de nabezinker. 

3.3 EVALUATIE EN KEUZE REGELSCHEMA 

Uit het bovenstaande overzicht van voorbeelden in praktijk en onderzoek ten aanzien van meten en 
regelen van aktief-slib installaties wordt niet duidelijk welke regeling de voorkeur verdient. De in 
de praktijk en door onderzoekers geclaimde resultaten kunnen niet met elkaar worden vergeleken, 
omdat ze betrekking hebben op verschillende installaties of modelsystemen. 

Wel kunnen de aan alle beschreven regelingen klevende voor- en nadelen in kaart worden 
gebracht. Bij het kiezen van een regeling voor een specifieke installatie zullen zaken als de te 
halen normen, investeringskosten, besparing van operationele kosten etc. meespelen. 
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Voor dit afstudeeronderzoek is het overzicht relevant, omdat hieruit kan worden gedestilleerd 
welke grootheden voor het onderzochte modelsysteem (voorgeschakelde denitrificatie) in 
aanmerking komen als gemanipuleerde, geregelde en gemeten grootheid. Er is op basis van het in 
dit hoofdstuk gegeven literatuuroverzicht gekozen voor het volgende regelschema (afbeelding 
3.10): 

Onbeluchte reaktor Beluchte reaktor Ideale scheider 

Qinfl 

Qr 

Afbeelding 3.10: Gekozen regelschema 

De argumenten voor deze keuzen zijn: 

Geregelde grootheden 

Qs 

De regeldoelstelling is het minimaliseren van de concentraties CZV, nitraat en ammonium in het 
effluent. Een goede CZV -verwijdering is verzekerd indien goede ammoniumverwijdering 
plaatsvindt. Om deze reden worden nitraat en ammonium gemeten en geregeld en is de (niet
meetbare) CZV niet in de regeldoelstelling opgenomen. 

Gemanipuleerde grootheden 

De keuze voor het manipuleren van het setpoint van een zuurstofregeling ligt voor de hand omdat 
de zuurstofconcentratie in belangrijke mate bepalend is voor het afstemmen van de nitrificatie- en 
denitrificatie-processen (zie hoofdstuk 1). De keuze van het interne recirculatie-debiet als 
stuurvariabele komt voort uit de volgende overweging. In de praktijk wordt meestal het 
retourslibdebiet gemanipuleerd. Vanwege de wijze waarop de nabezinker in dit modelsysteem is 
gemodelleerd (geen verblijftijd en slibopslag) is echter gekozen voor het interne recirculatie-debiet 
als gemanipuleerde variabele, omdat hiermee de voeding (nitraat en CZV) voor het denitrificatie
proces kan worden gestuurd. Het retourslibdebiet is op een vaste waarde afgesteld, het 
spuislibdebiet wordt geregeld voor het handhaven van de gewenste slibleeftijd. De regeling van de 
slibhuishouding kan bijvoorbeeld door meting van de slibdekenhoogte in de nabezinktank. 

De hier besproken keuzen zullen in de simulatiestudie van dit afstudeeronderzoek in een MPC
regeling worden opgenomen. 



4 MODEL PREDICTIVE CONTROL 

4.1 INTRODUCTIE MPC 

Model Predictive Control (MPC) is een specifieke regelaanpak binnen de verzameling van 
regelingen die aangeduid wordt met Internal Model Control (IMC). Onder IMC-regelingen wordt 
verstaan regelingen die op één of andere wijze gebruik maken van een intern model. MPC 
onderscheidt zich binnen de Internal Model Control-regelingen door het hanteren van een zgn. 
'prediktiehorizon', waarover Richalet in 1978 als eerste publiceerde [RIC 78]. Er zijn in de 
afgelopen jaren verschillende MPC-algoritmes ontwikkeld, o.a. DMC (Dynamic Matrix Control, 
Cutier en Ramaker), MAC (Model Algorithmic Control, Mehra), IDCOM (Setpoint) en MPHC 
(Model Predictive Reuristic Control, Richalet). 

Het basisidee is wordt duidelijk gemaakt m.b.v. afbeelding 4.1. 
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Afbeelding 4.1: Voorbeeld verloop voorspelde procesuitgang, 
gewenste procesuitgang en gemanipuleerde variabelen 

ktp 
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In de afbeelding zijn is te zien het verloop van de gewenste procesuitgang (doel). De MPC
regeling gebruikt een intern model voor het voorspellen op sample-tijdstip k van de procesuitgang 
y(k+l) over een predictiehorizon P. Bij de berekening van deze voorspelling worden de 
stuurgrootheden u tot aan het huidige sample k verdisconteerd. De optimale toekomstige 
stuurvariabelen u(k+l) over een regelhorizon M worden nu door de MPC-regelaar bepaald. Dit alles 
wordt op ieder sample-tijdstip herhaald. Het interne model wordt hierbij steeds op basis van 
aktuele meetwaarden gecorrigeerd. 

Het bepalen van de optimale veranderingen in de gemanipuleerde variabelen (moves) over de 
regelhorizon gebeurt door optimalisatie van een gekozen doelfunctie. Van de berekende moves 
wordt steeds slechts de eerste daadwerkelijk uitgevoerd, omdat de gehele besproken procedure op 
alle volgende sample-tijdstippen herhaald wordt. 



De regelhorizon M is het aantal te berekenen toekomstige moves. Dit aantal kan maximaal gelijk 
zijn aan P. Vaak wordt M kleiner ingesteld om het optimalisatie-probleem te reduceren. 
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MPC kan feedback- en feedforward-regeling op een optimale manier in zich verenigen. Het is nl. 
mogelijk een intern model te gebruiken dat enerzijds de verbanden tussen de stuuringangen en de 
uitgangen vastlegt en anderzijds die tussen de verstoringsingangen en de uitgangen. De 
optimalisatie voor berekening van de optimale 'moves' wordt dus uitgevoerd op basis van een 
voorspelling van de uitgang, die zowel van stuur- als verstoringsingangen afhankelijk is. De 
feedback komt tot stand door vergelijking van de werkelijke procesuitgang en de voorspelde 
uitgang en aanpassing van het interne model. 

In eerste instantie zijn MPC-algoritmes ontwikkeld voor toepassing op lineaire, tijdsonafhankelijke 
systemen. [GAR 89] geeft een overzicht van de historische ontwikkeling. O.a. [RIC 78], 
[GAR 86], [BRE 89], [EAT 92], [LEE 92], [MOR 91] hebben betrekking op lineaire MPC. In een 
later stadium zijn verschillende pogingen gedaan om niet-lineaire systemen met MPC te regelen 
[GAR 84], [GAT 92], [LI 88], [BRE 89], [BRE 92]. Vooralsnog is echter nog geen algemene 
MPC-aanpak voor niet-lineaire systemen beschikbaar [GAR 89]. 

Bij MPC kan verder onderscheid worden gemaakt in problemen zonder en met beperkingen aan 
geregelde en gemanipuleerde grootheden (unconstrained resp. constrained MPC). Bij constrained 
MPC worden beperkingen meegewogen bij het berekenen van de regelacties. Dit houdt echter wel 
in dat de probleemstelling van de uit te voeren optimalisatie minder eenvoudig wordt. Zo gaat het 
optimalisatieprobleem in geval van MPC voor lineaire systemen van een eenvoudig zgn. kleinste 
kwadraten probleem over in een niet-lineair zgn. QP-probleem (Ouadratic Programm). De 
oplossing van het QP-probleem kan in tegenstelling tot van het kleinste kwadraten probleem, niet 
expliciet worden gegeven en moet met een iteratieve methode worden verkregen. Er wordt 
verwezen naar o.a. [GAR 84]. 

In de doelfunctie (het optimalisatiecriterium) zijn alle doelstellingen van de regeling vastgelegd en 
kunnen afwegingen en prioriteiten worden verwerkt. Het is mogelijk weegfactoren toe te kennen 
aan zowel de geregelde grootheden als de kosten (regelinspanning) die dit met zich meebrengt. 

De toestandsbeschrijving die gehanteerd wordt in het interne model kan verschillende vormen 
aannemen. De meeste ontwikkelde MPC-algoritmes zijn gebaseerd op lineaire of niet-lineaire state
space-modellen of lineaire stapresponsiemodellen. State space-modellen leveren een 
toestandsbeschrijving met een minimum aan parameters. Stapresponsiemodellen daarentegen 
hebben voor het vastleggen van de toestand van het systeem meer parameters nodig. 

4.2 LINEAIRE MPC ZONDER CONSTRAINTS 

Lineaire MPC zonder 'constraints' is het eenvoudigste MPC-algoritme, omdat het resulterende 
optimalisatieprobleem een kleinste kwadraten probleem is, waarvan de oplossing expliciet kan 
worden opgeschreven. 

In het nu volgende zullen de gekozen systeembeschrijving, de doelfunctie en het optimalisatie
probleem worden toegelicht. Mathematisch kan één en ander hier niet volledig worden uitgewerkt, 
er wordt verwezen naar de bijlagen 2 t/m 5. 
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Systeembeschrijving 

Voor het interne model wordt uitgegaan van een stapresponsiemodel om het systeem te 
representeren. Het gaat hierbij om een toestandsbeschrijving, waarbij het aantal benodigde 
parameters niet minimaal is, zoals bij state-space modellen. De toestand ligt bij deze vorm van 
toestandsbeschrijving opgesloten in een voorspelling van het verloop van de systeemuitgangen over 
een toekomstige periode. Het voordeel van een stapresponsiemodel is dat het erg inzichtelijk en 
eenvoudig is. De achtergronden van stapresponsiemodellen worden in bijlage 2 toegelicht. 

Stapresponsiemodellen worden opgebouwd uit sequenties van stapresponsie-coëfficiënten. Voor 
MIMO-systemen kunnen deze in een stapresponsie-coëfficiënten matrix worden ondergebracht: 

S11 ...:12 .... s1 · , ,r, ,, ,nl"' 

s2,1,i''''''''''''''''' (4.1) 

s1s2 .... s. nY' ,r nY' ,1 nY'n.",1 

Hierin is s1.m.i de ie stapresponsiecoefficient die de me ingang relateert aan de Ie uitgang. 

De voorspelling van de toestand Y(k+ lik) vindt nu plaats met de volgende rekursieve relatie: 
Y(k+ 11k)=M*Y(kjk)+S"*d U(k) (4.2) 

Hierin Y(klk) een na meting gecorrigeerde voorspelling op tijdstip k: 

Y(kjk)=Y(kjk-1)+KF*(y(k) -y(kjk-1)) (4.3) 

De eerste term met de matrix M vertegenwoordigt de 'uitgangsvektor evolutie' en is simpelweg 
een verschuiving in de tijd met een sample-tijdstip. De tweede term met matrix S beschrijft een 
voorspelling van de systeemresponsie op veranderingen in de ingangsvariabelen. 
r.;>eze matrix su is opgebouwd uit Nmatrices Si (vgl. 1), waarbij N de lengte van het model is. 
De stapresponsie vertegenwoordigt een goede beschrijving van de relatie tussen ingang en uitgang, 
mits deze op het juiste tijdstip wordt afgekapt. Té vroeg afkappen houdt verlies van informatie in 
en derhalve een model dat het systeem slecht representeert. 

Doelfunctie 

Wiskundig kunnen de regeldoelstellingen als volgt worden geformuleerd: 

minAu(k) ... Au(k+M-141 11!1'[y(k+llk)-r(k+l)] 11
2
+ 4 1 llrj[du(k+l-1)] 11

2 (4.4) 

Dit criterium minimaliseert de som van gekwadrateerde afwijkingen van de voorspelde uitgangen 
over P toekomstige samples, y(k+llk), t.o.v. een gekozen setpoint of trajectorie, r(k+l). De 
prediktiehorizon P mag maximaal N bedragen, de stapresponsiemodel-lengte. Omdat het criterium 
kwadratisch is worden grote afwijkingen verhoudingsgewijs zwaarder gewogen dan kleinere, zodat 
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grote afwijkingen worden vermeden. 

Verondersteld wordt dat de gemanipuleerde variabelen (de vrijheidsgraden in de optimalisatie naM 
samples constant zijn, dus: 

llu(k+M)=llu(k+M+ 1)= ...... =ll(k+N -1)=0 (4.5) 

waarbij M uiteraard altijd kleiner of maximaal gelijk is aan P. Het MPC-algoritme berekent dus M 
moves. 

Prioriteiten m.b.t. de te regelen grootheden kunnen worden meegegeven in een weegmatrix r 1Y , die 
in de doelfunktie wordt opgenomen. Hoe groter het gewicht op een uitgang, des te groter is de 
bijdrage aan de doelfunktie en derhalve brengt de regelaar deze uitgang dan dichter bij de gewenste 
waarde. Tenslotte kunnen fysisch onrealiseerbaar snelle veranderingen van stuurgrootheden 
tegengegaan en beperkingen aan stuurgrootheden worden meegegeven door ook de moves met 
weging onder te brengen in de doelfunktie. 

Optimalisatie-probleem lineaire MPC zonder 'constraints' 

De optimalisatie heeft als vrijheidsgraden de M toekomstige moves over de regelhorizon. De 
oplossing van het optimalisatie-probleem voor lineaire MPC zonder constraints wordt nu geschetst 
voor het geval waarbij in het interne model ook een verstoringsmodel is opgenomen. Compact 
weergegeven ziet de probleemstelling er nu als volgt uit: 

mináU(k){llf'Y[Y(k+ 1ik)-R(k+ 1)] 11
2 + liP' l1 U(k)ll2} (4.6) 

m.b.t. 

Y(k+ 1ik)=MY(kik)+Sdlld(k)+S"l1U(k) (4.7) 

Het disturbance model wordt in vgl. 4.7 gerepresenteerd met de stapresponsiematrix Sd, die op 
dezelfde wijze is opgebouwd als su (zie formule 1). Naast de invloed van stuurgrootheden wordt 
nu ook de invloed van verstoringen meegenomen bij de berekening van de voorspelling van de 
uitgang. 

De oplossingsmethode van het hierboven geformuleerde optimalisatie-probleem wordt geschetst in 
bijlage 3. De oplossing ziet er als volgt uit: 

(4.8) 

Met deze betrekking wordt de eerstvolgende optimale move ~u(k) berekend. 
Ep(k+ lik) is hierin de berekende afwijking tussen gewenste en voorspelde uitgang, ervan uitgaande 
dat alle toekomstige moves 0 zijn: 

Vgl. 4.8 laat zien dat op achtereenvolgende sample-tijdstippen alleen de voorspelde fout vgl. 4.9 
verandert, de overige termen kunnen vooraf off-line worden berekend als een versterkingsmatrix 
KMPC: 
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e(k+ lik) 

e(k+2ik) 
Ep(k+ lik= =R(k+ l)-[MY(kik)+Sdàd(k)] (4.9) 

e(k+Pik) 

Het voorspellen van de uitgang op ieder sample-tijdstip is in bijlage 4 nader uitgewerkt. Het 
volledige on-line algoritme tenslotte is in bijlage 5 gegeven. 

(4.10) 

Tot slot van dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de tuningparameters van deze MPC-regeling 
[MOR 91]. Met tuningparameters worden bedoeld de instelbare parameters waarmee de snelheid en 
stabiliteit van de regeling kunnen worden beïnvloed. Op het mathematisch bewijzen van stabiliteit 
wordt hier vanwege de grote complexiteit niet ingegaan. 

Het veranderen van het gewicht op de regelactie ru heeft veruit het grootste effect op de snelheid 
en stabiliteit van de regeling. Een gewicht van 0 heeft een zeer snelle systeemresponsie tot gevolg, 
doch de kans op instabiliteit is groot. 

Ook de ingestelde prediktiehorizon P is een tuningparameter. Hoe kleiner deze wordt ingesteld, hoe 
aggressiever de regelaktie en hoe sneller de systeemresponsie. it is in te zien, omdat bij kleinere P 
lange termijn trends in de uitgangen niet worden meegenomen en slechts wordt geanticipeerd op 
korte termijn veranderingen. P heeft veel minder invloed op de aggressiviteit van de regelactie dan 
ru. 

Tenslotte wordt ook door het vergroten van het aantal moves M de regelactie aggressiever. Dit is 
te verklaren doordat bij berekening van meerdere toekomstige moves de afzonderlijke moves 
grotere amplitudes hebben dan bij berekening van slechts één move, die door zijn middelend 
karakter gematigder van grootte is. 

Het is zaak P, Men r zodanig te kiezen dat er geen instabiliteit optreedt. Dit kiezen gebeurt 
vooralsnog d.m.v. trial and error, bij gebrek aan theoretische instelregels. 



5 ONDERZOCHT MODELSYSTEEM 

5.1 KEUZES EN AANNAMES MODELSYSTEEM 

Ten aanzien van het onderzochte modelsysteem (zie hoofdstuk 1, afbeelding 1.2) is een aantal 
keuzes en aannames gemaakt: 

• Het systeem wordt ideaal gemengd verondersteld, zodat de concentraties van de 
modelcomponenten in de 2 reactoren overal gelijk kunnen worden gesteld. De 
balansvergelijkingen worden in bijlage 6 beschreven. 
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• Voor de beschrijving van de biologische processen is het IA WPRC-model nr.1 als basis 
genomen. Er zijn enkele modificaties doorgevoerd, analoog aan het simulatiepakket AS 111 
[AQU 93], om simulatieresultaten te kunnen vergelijken. Ook de influentkarakterisering 
(het vertalen van beschikbare influentgegevens naar de 13 IA WPRC-modelcomponenten) 
gebeurt als in AS 111 (zie bijlage 7). 

• Het ontwerp van de installatie (Qinfl• Qir• Qr, , volumina) en de modelparameters zijn 
zodanig gekozen dat stikstofverwijdering plaatsvindt (voor de gekozen waarden van 
ontwerp- en modelparameters wordt verwezen naar bijlage 8). 

• In eerste instantie wordt de nabezinktank gemodelleerd als een ideale scheider zonder 
hydraulische verblijftijd en slibopslag. Ook dit is conform AS 111. Door de ideale scheiding 
bevinden zich in het effluent van de nabezinker uitsluitend opgeloste componenten (geen 
slibuitspoeling). Het spuislibdebiet Qs wordt zodanig ingesteld dat de slibleeftijd 
(verblijftijd in het systeem) voldoet aan de ontwerpwaarde. 

Het aan het eind van hoofdstuk 3 gekozen MPC-regelschema (afbeelding 3.10), met als geregelde 
grootheden de N03-- en NH/- concentraties in het effluent en als stuurvariabelen het 
zuurstofsetpoint in de 2e reactor en het interne recirculatie-debiet, hieronder nog eens weergegeven. 

Onbeluchte reaktor Beluchte reaktor Ideale scheider 

Qinfl 

Qr 

Afbeelding 5.1: Gekozen MPC-regelschema 
Qs 



Het setpoint van de zuurstofconcentratie wordt dus gestuurd door de MPC- regeling. Bij de 
simulaties zal worden aangenomen dat de zuurstofdynamica zo snel is dat een ingesteld zuurstof
setpoint door de cascade-regeling in de beluchtingstank onmiddellijk wordt gerealiseerd. Deze 
aanname is plausibel doordat de zuurstofdynamica vele malen sneller is dan de dynamica van de 
overige modelcomponenten in het systeem [GUJ 85]. 

5.2 IMPLEMENTATIE 

Er is een simulatieprogramma gemaakt met de volgende onderdelen: 

• Simulatie van het modelsysteem met twee reactoren en een nabezinker. 
• Lineaire Model Predictive Control-regeling zonder constraints. 

De implementatie is geschreven in programmapakket MATLAB (versie 3.5), waarbij gebruik is 
gemaakt van de MPC-Toolbox [MOR 93]. 

Simulatie modelsysteem 
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Voor de 2 reactoren van het modelsysteem wordt een massabalans opgesteld voor 13 IA WPRC
modelcomponenten, resulterend in 2* 13=26 niet-lineaire differentiaalvergelijkingen. De 
implementatie maakt voor de integratie van de niet-lineaire differentiaalvergelijkingen gebruik van 
de MATLAB-functie ODE23. Deze functie is gebaseerd op Runge-Kutta en werkt stabiel, echter 
vrij traag. Daarom is onderzocht of een snellere methode mogelijk is: Euler voorwaarts. Daarbij is 
de aanpak gebaseerd op die van Gujer [GUJ 85]. Er is een onderverdeling gemaakt van de 
modelcomponenten in 3 groepen met resp. langzame, snellere en snelste dynamica met 
corresponderende integratiestappen: gesuspendeeerde stoffen 10 min., opgeloste 1 min. en zuurstof 
1 sec .. Deze onderverdeling is gemaakt op basis van gegevens omtrent de tijdsconstanten uit de 
literatuur. [STR 93] meldt eerste orde tijdsconstanten voor biomassa, substraat en zuurstof van 
resp. 3.85, 0.37 en 0.05 uur. Vanwege deze uiteenlopende tijdsconstanten is sprake van een stijf 
stelsel differentiaalvergelijkingen. Bij integratie van de snelste component (zuurstof) worden bij de 
methode van Gujer de overige componenten op een constante waarde gehouden. Omdat vaste 
integratiestappen niet voldeden, is getracht de methode stabiel te maken door variabele 
integratiestappen in te voeren, berekend op basis van de aktuele situatie. Ook bij deze aanpak 
echter bleek de methode instabiel, zodat uiteindelijk gekozen is voor de (tragere) Runge-Kutta 
methode. 

MPC-regeling 

Bij de implementatie van de lineaire MPC-regeling zonder constraints is gedeeltelijk gebruik 
gemaakt van de MPC-Toolbox van Morari [MOR 93]. De Tooibox is opgezet voor het regelen van 
lineaire systemen: zowel de plant als het interne model worden in de Tooibox gerepresenteerd 
d.m.v. lineaire stapresponsiemodellen. In de implementatie van het aktief-slib systeem echter wordt 
als intern model een gelineariseerd stapresponsiemodel gebruikt, terwijl de plant wordt 
gerepresenteerd door een niet-lineaire beschrijving. 



32 

De grote lijn van de implementatie is als volgt: 

1 Initialisatie 

Als eerste wordt het systeem geïnitialiseerd, dat wil zeggen er wordt een simulatie uitgevoerd van 
het ongeregelde systeem bij afwezigheid van ingangsverstoringen. Doel is het bereiken van steady 
state concentraties in beide reactoren, waarbij dynamische verschijnselen zijn uitgedempt. De 
initialisatie wordt deels uitgevoerd met het beschikbare commerciële simulatiepakket AS 111 van 
Aqua-system ag [AQU 93], omdat dit de steady state concentraties sneller berekent dan de 
MA TLAB-implementatie. 

2 Berekening stapresponsiemodel en begintoestand 

Vervolgens wordt bij deze evenwichtssituatie ten behoeve van de MPC-regeling eenmalig een 
gelineariseerd stapresponsiemodel bepaald door kleine stappen op de twee gemanipuleerde 
grootheden te zetten en de responsie van de twee uitgangsgrootheden te registreren. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een niet-lineair model, dat bekend is verondersteld en gelijk aan het 
procesmodel is genomen. Verder wordt de begintoestand (vector met voorspelling van 
uitgangswaarden) bepaald door het systeem te simuleren over de predictiehorizon, zonder 
ingangsverstoringen en manipulaties in stuurgrootheden. 

3 Berekening MPC-controller 

Het stapresponsiemodel wordt vervolgens door een Tooibox-functie gebruikt voor de berekening 
van de MPC-terugkoppelmatrix. 

4 Gesloten loop simulatie 

Op basis van een foutvector (verschil tussen voorspelde en gewenste uitgangen over 
predictiehorizon) worden M optimale toekomstige moves (manipulaties in stuurgrootheden) 
berekend. Het effect van de eerst berekende move op de plant resp. het interne model wordt nu 
gesimuleerd over 1 sample-periode resp. over de predictiehorizon. Het verschil tussen de gemeten 
plantuitgang en de modeluitgang na 1 sample wordt gebruikt voor correctie van de 
modelvoorspelling m.b.v. een matrix met correctiefactoren. Omdat geen meetruis is verondersteld 
zijn deze factoren op 1 gesteld. Op alle volgende sample-tijdstippen wordt de procedure herhaald. 

Voor een volledige listing van de programma's voor simulatie en regeling wordt verwezen naar de 
notitie NR-1880. 
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6 RESULTATEN UITGEVOERDE SIMULATIES EN DISCUSSIE 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van simulaties besproken die met de ontworpen lineaire 
MPC-regeling zijn uitgevoerd. Voor de instellingen van de MPC regelaar bij deze simulaties wordt 
verwezen naar bijlage 9. Doel van de simulaties is het verwerven van inzicht in het gedrag van het 
met lineaire MPC geregelde systeem als aanzet tot onderzoek naar optimale performance. Daartoe 
zijn de simulaties als volgt aangepakt: 
• Initialisatie voor het verkrijgen van steady state concentraties in beide reactoren. De 

initialisatie wordt paragraaf 6.1 beschreven. 
• Bepaling stapresponsiemodel en schatting begintoestand (6.2). Hierbij wordt onderzocht 

hoe groot de stapgrootte moet zijn om in het lineaire gebied te blijven, omdat het 
stapresponsiemodel als gelineariseerd model zal worden gebruikt in de MPC-regelaar. 

• Open loop simulatie om na te gaan hoe de toestandsschatting functioneert (6.3). 
• Gesloten loop simulatie (6.4). Hierbij wordt gekeken naar steady state, servo- en 

regulateurgedrag. De performance van de MPC-regeling wordt getest zonder en met 
setpointveranderingen en ingangsverstoringen. 

6.1 INITIALISATIE 

Er is éénrnalig een initialisatie uitgevoerd met het simulatiepakket AS 111. De door AS 111 
berekende steady state concentraties in beide reactoren blijken iets af te wijken van 
initialisatiewaarden die door de MATLAB-implementatie worden berekend. Dit wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door de gebruikte integratiemethode en tolerantie. Bij alle beschreven 
simulaties is van de AS lil-initialisatiewaarden uitgegaan, hetgeen in de grafieken tot uitdrukking 
zal komen in een kleine verandering in de concentraties na t=O. De bepaalde aanvangsconcentraties 
in beide reactoren zijn voor ammonium resp. 8,0 en 2,9 en voor nitraat resp. 2,6 en 6,6 g/m3

• Voor 
de overige concentraties wordt verwezen naar zie bijlage 8. De aanvangsconcentraties voor nitraat 
en ammonium in de 2e reactor (2,9 resp. 6,6 g/m3

) zijn bij de simulaties in 6.3 en 6.4 als setpoint 
genomen. 

6.2 BEPALING STAPRESPONSIEMODEL EN BEGINTOESTAND 

De bepaling van het stapresponsiemodel wordt gerealiseerd door stappen van zekere grootte te 
zetten op de 2 stuurgrootheden (de zuurstofconcentratie in tweede reactor en het interne 
recirculatie-debiet) en de responsies van de 2 uitgangen (nitraat- en ammoniunconcentratie in de 
tweede reactor) te registreren. Tevens worden de 2 uitgangen geregistreerd als er geen stap wordt 
gezet. Door de uitgangswaarden met en zonder stap van elkaar af te trekken wordt het 
stapresponsiemodel verkregen. 

Afbeelding 6.1 toont de stapresponsies bij een positieve stap van 1% op de zuurstofconcentratie in 
de 2e reactor. Tevens zijn de veranderingen in de 02-concentraties in beide reactoren te zien. 

Deze responsies kunnen verklaard worden m.b.v. de in hoofdstuk 1 beschreven 
procesvergelijkingen. Met vgl. 1.2 kan de nitraattoename en ammoniumafname worden begrepen, 
daar nitraat wordt gevormd uit omzetting van ammonium met consumptie van zuurstof. De 
toename van de zuurstofconcentratie in de eerste reactor is een gevolg van de hogere 



zuurstofconcentratie in de tweede reactor, die doorwerkt via de interne recirculatie. 
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Afbeelding 6.1: Stapresponsies nitraat- en 
ammoniumconcentratie op stap eerste gemanipuleerde 
grootheid van 1% 
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Afbeelding 6.2 toont de stapresponsies bij een positieve stap op de interne recirculatie van 1%. De 
responsies kunnen verklaard worden uit twee effecten. Het dominante effect is de grotere afbraak 
van nitraat door de aanvoer van méér organische verbindingen via de recirculatie. Dit effect wordt 
voor een deel gecompenseerd, doordat de hogere interne recirculatie een groter zuurstoftransport 
naar de eerste reactor veroorzaakt, waardoor de zuurstofconcentratie daar toeneemt (zie afbeelding 
6.2). Er wordt daardoor minder nitraat afgebroken (de denitrificatie (vgl. 1.3) wordt afgeremd), dus 
ontstaat een toename van de nitraatconcentratie t.g.v. dit effect. 

De ammoniumconcentratie blijkt een inverse responsie te vertonen: na een aanvankelijk positieve 
verandering wordt deze uiteindelijk lager dan de aanvangsconcentratie. Dit kan verklaard worden 
uit de aanvangsconcentraties vóór stapverstoring: Aanvankelijk stijgt de ammoniumconcentratie in 
de 2e reactor door de hogere doormenging. Daarna wordt meer ammonium door het nitrificatie
proces (vgl. 1.2) afgebroken. 
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Afbeelding 6.2: Stapresponsies nitraat- en 
ammoniumconcentratie op stap tweede 
gemanipuleerde grootheid (int. recirc.) van 1%. 
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Er zijn meerdere stapresponsies uitgevoerd om na te gaan welke stapgrootte gekozen moet worden. 
Met het oog op de linearisatie mag de stap niet te groot zijn, omdat anders te veel wordt 
afgeweken van de steady state waarde. Gebleken is dat bij een stapgrootte van 1% het verloop 
lineair beschouwd kan worden. Bij grotere stappen treden afwijkingen in het verloop op omdat dan 
het lineaire gebied wordt verlaten. In alle simulaties met MPC-regelaar zal worden uitgegaan van 
een stapresponsiemodel, gebaseerd op een stap van 1% en met een lengte N van 48 samples ( 1 
dag). 

6.3 OPEN LOOP SIMULATIE 

Om te onderzoeken hoe de toestandsschatting functioneert, is een open loop simulatie uitgevoerd, 
hetgeen inhoudt dat het systeem wordt gesimuleerd mét toestandsschatting maar zonder regelacties. 
Nagegaan wordt of de observer in staat is de werkelijke procesuitgangen te volgen zonder en mét 
verstoringen. 

Afbeelding 6.3 en 6.4 tonen een open loop simulatie zonder verstoringen. 
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Afbeelding 6.3: Procesuitgangen bij open loop 
simulatie (stuurgrootheden hebben vaste instelling) 
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Afbeelding 6.4: Predictiefout en predictie 

De in afbeelding 6.4 afgebeelde predictie is de one-step-ahead predictie, die blijkt te convergeren. 
Op basis van deze one-step-ahead predictie en de gemeten procesuitgangen wordt op ieder sample
tijdtip de toestand opnieuw geschat. 

Uit afbeelding 6.3 blijkt inderdaad dat de door AS 111 berekende initialisatiewaarden nog niet 
helemaal steady state waarden zijn (zie paragraaf 6.1). 

Bij de volgende te bespreken simulatie is een verstoring op t=lO dagen in de vorm van een 
verhoging van het influentdebiet met 10% gedurende 10 dagen toegepast (afbeelding 6.5 en 6.6). 
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Afbeelding 6.5: Procesuitgangen bij 
influentverstoring; geen regelacties (open loop) 
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Afbeelding 6.6: Predictiefout en predictie bij 
verstoring 
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Het verloop van de nitraatconcentratie en de ammoniumconcentratie (afbeelding 6.5) is te verklaren 
uit het feit dat meer ammonium het systeem binnenkomt (de nitraatconcentratie in het influent is 
vrijwel 0). 

Omdat er geen disturbance model is, is de verwachting dat de one-step-ahead predictie zal afwijken 
van de procesuitgangen. Dit wordt bevestigd door afbeelding 6.6: op het eerste moment van de 
verstoring is de predictiewaarde voor nitraat te hoog. De predictie blijkt vervolgens wel te 
convergeren. Na 20 dagen wordt de verstoring ongedaan gemaakt en is de predictiewaarde voor 
nitraat juist te laag, hetgeen verwacht kan worden, omdat er opnieuw een verschil ontstaat tussen 
proces- en model vanwege het ontbreken van een disturbance model. 

6.4 GESLOTEN LOOP SIMULATIE 

Het systeemgedrag bij werkende MPC-regeling wordt nu onderzocht. De regeldoelstelling hierbij is 
het behalen van effluentconcentraties die gemiddeld voldoen aan de praktijknormen voor N03- en 
NH/. De AS lil-initialisatiewaarden voor de geregelde grootheden zijn 6.6 g/m3 voor N03- en 2.9 
g/m3 voor NH4 + • Deze waarden voldoen aan de stikstofnorm van 10 g/m3 en zijn steeds als 
setpoint genomen bij de uitgevoerde simulaties. Er zijn verschillende situaties bekeken: 

6.4.1 Steady state 

Als eerste wordt bekeken of de lineaire MPC-controller in staat is de beide uitgangen op setpoint 
(de AS 111-aanvangsconcentraties) te regelen. In het ongeregelde geval bleek dat de steady state 
concentraties hiervan afwijken (afbeelding 6.3). De MPC-regelaar moet de concentraties dus 
terugregelen naar de aanvangscomcentraties van de simulatie. De afbeeldingen 6.7 en 6.8 tonen de 



resultaten. 
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Afbeelding 6. 7: Uitgangen en stuurgrootheden 
bij regeling op steady state waarde 

Afbeelding 6.8: Predictiefout en predictie bij 
regeling op steady state waarde 

Er blijkt dus dat de MPC-regelaar inderdaad de gewenste waarden realiseert. 

De instellingen van de regelaar bij deze simulatie waren als volgt: 
• ywt = [ 1 1]: Het gewicht op beide uitgangen is hier even groot ingesteld (geen 

• uwt = [8 4]: 
• M = [1 1]: 

• p = 47: 

prioriteiten) 
Het gewicht op beide stuurgrootheden 
De regelhorizon (er worden twee moves berekend, waarvan steeds alleen de 
eerste wordt geïmplementeerd) 
De predictiehorizon, die maximaal is gekozen (de stapresponsiemodel
lengteN- 1) 

Van deze tuningparameters bleek tijdens de simulaties de uwt zeer bepalend voor de stabiliteit van 
de regelaar. Te kleine weging op de stuurgrootheden heeft instabiliteit tot gevolg, omdat dan de 
moves te groot worden en het lineaire gebied wordt verlaten. In bijlage 9 zijn alle instellingen die 
bij de verschillende simulaties zijn toegepast gedocumenteerd. 

6.4.1 Servo-gedrag 

Dit houdt in simulatie zonder ingangsverstoringen, waarbij het setpoint een stapvormige 
verandering ondergaat. Nagegaan wordt in hoeverre de lineaire MPC-regelaar het setpoint kan 
volgen. Verschillende instellingen van de MPC-regelaar (met name het gewicht op de regelacties) 
worden hierbij bekeken. 

De afbeeldingen 6.9 en 6.10 tonen een simulatie, waarbij na 10 dagen het setpoint voor beide 
geregelde grootheden met 20% wordt verlaagd. 
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2S Snh-conc 2e reactor: 
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Afbeelding 6.9: Procesuitgangen en 
stuurgrootheden bij gesloten loop simulatie: 
test servo gedrag 
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Afbeelding 6.10: Predictiefout en predictie 

De regelaar té aggressief is ingesteld, zodat deze instabiliteit veroorzaakt: uwt = [4 3]. De te lage 
weging heeft tot gevolg dat de regelaar te grote stuursignalen genereert, waardoor het lineaire 
gebied wordt verlaten. De stuursignalen mogen maximaal ongeveer 1% bedragen, de stapgrootte 
waarmee het gelineariseerde model is bepaald: 0,012 voor 0 2.en 800 voor Qir· Afbeelding 6.10 laat 
zien dat deze waarden worden overschreden. 

Afbeelding 6.11 en 6.12 tonen een simulatie, waarbij het setpoint van beide procesuitgangen na 10 
dagen met 10% wordt verlaagd. De regelaar is nu slapper ingesteld (uwt = [5 4]) en werkt nu wel 
stabiel. 

6.8 .-.-s""no-c"'o""nc'-12e"-re""ac""to'!;-r:~____, 

6.6 

6.4 

6.2 

lO IS 20 lO IS 20 
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Afbeelding 6.11: Uitgangs- en stuurgrootheden 
bij test servo gedrag 
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Afbeelding 6.12: Predictiefout en predictie bij 
test servogedrag 

20 
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Uit deze simulatie blijkt dat alleen de nitraatconcentratie het gewijzigde setpoint kan volgen. De 
ammoniumconcentratie neemt echter juist toe in plaats van af. Dit ondanks het feit dat aan beide 
uitgangen een even grote prioriteit is toegekend (ywt = [1 1]). Een mogelijke verklaring kan liggen 
in het feit, dat er hier sprake is van twee contrasterende regeldoelstellingen: volgens vgl. 1.2 
(nitrificatie) wordt minder nitraat gevormd door minder zuurstof toe te voeren. Dit heeft echter tot 
gevolg dat er meer ammonium overblijft. Verder wordt volgens vgl. 1.3 (denitrificatie) meer nitraat 
afgebroken door meer organische verbindingen toe te voeren en dus het interne recirculatiedebiet te 
verhogen. Beide regelacties vinden plaats (afbeelding 6.11). Er is nu echter geen 'vrijheidsgraad' 
meer voor het het verlagen van de ammoniumconcentratie. Dat de regeling aan nitraatverlaging 
prioriteit toekent is een gevolg van het feit dat de nitraatconcentratie sterk samenhangt met de 
zuurstofconcentratie (zie afbeelding 6.11) en de ammoniumconcentratie met de interne recirculatie. 
Uit de stapresponsies is gebleken dat het effect van een stap van 1% op de zuurstofconcentratie een 
veel groter effect sorteert dan een stap van 1% op de interne recirculatie. 



6.4.2 Regulateur-gedrag 

Er wordt nagegaan of de regeling in staat is ondanks ingangsverstoringen het setpoint te 
handhaven. Er wordt een simulatie uitgevoerd met de volgende verstoringen: 
• na 10 dagen een tijdelijke toename van het influentdebiet gedurende 1 dag met 50% 
• na 20 dagen een tijdelijke toename van de aangevoerde CZV gedurende 1 dag met 50% 
• na 30 dagen een tijdelijke toename van de aangevoerde TKN gedurende 1 dag met 50% 
De afbeeldingen 6.13 en 6.14 tonen de simulatieresultaten. 

JO r---TSnh"-'=-c""on",_c ;z_2e-"'reac""to"}jr:,_-, 

JO 20 30 40 

tijd [dagen] tijd [dagen) 

0.8'----~-~-~___J 

0 10 20 30 40 

tijd [dagen] tijd [dagen] 

Afbeelding 6.13: Fluctuaties t.g.v. kortstondige 
verstoringen 
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lO 20 30 40 
tijd (dagen] tijd [dagen] 

Afbeelding 6.14: Predictie en predictiefout 
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Omdat er geen disturbance model in de regelaar is opgenomen, kunnen slechts achteraf de 
gevolgen van de verstoringen worden weggeregeld. In afbeelding 6.13 is te zien welke regelacties 
de regelaar uitvoert. Wederom blijkt uit deze figuur de samenhang van de eerste stuurgrootheid (de 
zuurstofconcentratie) met de eerste geregelde grootheid (nitraat) en de tweede stuurgrootheid 
(interne recirculatie) met de tweede geregelde grootheid (ammonium). 

De kortstondige maar relatief grote verstoringen hebben fluctuaties in de geregelde grootheden tot 
gevolg, maar gemiddeld over de simulatieperiode blijven deze aan de norm (totale stikstof 10 g/m3

) 

voldoen. 

In een tweede simulatie zijn de volgende verstoringen gekozen: 
• na 10 dagen een 10% groter influentdebiet, CZV én TKN gedurende 10 dagen. 
• na 20 dagen een terugkeer naar het aanvankelijke influentdebiet, CZV en TKN 

Dit is gedaan om na te gaan hoe het geregelde systeem reageert op een langdurige verstoring. 
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Afbeelding 6.15: Verloop uitgangen en 
stuurgrootheden bij grotere belasting 
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Afbeelding 6.16: Predictie en predictiefout 

Uit afbeelding 6.15 blijkt dat zowel de nitraat- als ammoniumconcentratie tijdens de 
verstoringsperiade (20-30 dagen) hoger liggen. De verklaring hiervoor is de volgende. Uit 
afbeelding 6.5 volgt dat een hoger influentdebiet een verlaging van nitraat en een verhoging van 
ammonium tot gevolg heeft. Hierop zal de regelaar reageren met een grotere zuurstoftoevoer en 
een lagere interne recirculatie (zie afbeelding 6.13). De grotere CZV -toevoer zal daarnaast 
resulteren in een grotere zuurstofconsumptie (vgl. 1.1) zodat de zuurstoftoevoer nog groter wordt. 

Omdat de regelaar geen disturbance model bevat, kan deze slechts achteraf reageren op de 
verstoring. Hierdoor is de regelaar genoodzaakt grote manipulaties uit te voeren, die de 
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stapgroottes bij de bepaling van het interne gelineariseerde model (0,012 resp. 800) overschrijden 
(afbeelding 6.15). Hierdoor wordt het lineaire gebied, waarvoor de regeling ontworpen was, 
verlaten en ontstaat een blijvende discrepantie tussen proces en model (afbeelding 6.16, periode 10-
20 dagen). 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

CONCLUSIES 

Initialisatie: 

De gemaakte MATLAB-implementatie leveren vrijwel dezelfde initialisatieresultaten op als ASlll. 
De implementie werkt echter wel trager vanwege de gekozen integratie-methode (Runge-Kutta). 
Een door Gujer voorgestelde opsplitsing van de 13 modelcomponenten in 3 groepen met 
verschillende tijdsconstanten en integratie met Euler bleek niet stabiel te werken. 

Stapresponsiemodel: 

Uit de stapresponsies blijkt dat er ten gevolge van een stap op de interne recirculatie inverse 
responsie optreedt van de ammoniumconcentratie. Dit houdt in dat de predictiehorizon van de 
MPC-regelaar minstens gelijk moet zijn aan de periode met inverse responsie om instabiliteit te 
kunnen voorkomen. 

De stapgroottes ter bepaling van het gelineariseerde stapresponsiemodel moeten beperkt blijven tot 
ca. 1%, omdat anders het lineaire domein wordt verlaten. 

Toestandsschatting: 

Uit de open loop simulaties is gebleken dat de one-step-ahead predictie van de toegepaste observer 
convergeert. 

Regeling: 

Het gewicht op de gemanipuleerde grootheden is de belangrijkste tuningparameter gebleken. Een te 
klein gewicht heeft instabiliteit tot gevolg, bij een te groot gewicht is de regeling te slap en de 
regelacties te gering om effect te sorteren. 

De MPC-regeling regelt in het geval dat geen ingangsverstoringen optreden de uitgangen op het 
gewenste setpoint. De benodigde regelacties zijn zo klein, dat binnen het lineaire domein wordt 
gebleven. Bij setpointveranderingen blijkt de regeling niet goed te functioneren, doordat het 
lineaire domein wordt verlaten. 

Verstoringen blijken slechts ten dele te kunnen worden weggeregeld, hetgeen wordt veroorzaakt 
door de discrepantie tussen proces en model (geen disturbance model) 

AANBEVELINGEN: 

Zoals kon worden verwacht van een MPC-regeling met gelineariseerd intern model zonder 
verstoringsmodel is de discrepantie tussen proces en model de beperkende factor gebleken. De 
regeling was opgezet als eerste aanzet van onderzoek naar optimale performance van aktief-slib 
systemen, waarbij inzichten kunnen worden opgedaan die bij het vervolgonderzoek benut kunnen 
worden. Voor dit vervolgonderzoek worden op basis van de conclusies van dit onderzoek de 
volgende stappen aanbevolen: 



1 Disturbance model 

Het interne model moet worden uitgebreid met een disturbance model om voorkennis te 
modelleren, welke vaak in de vorm van dag/nacht- en seizoenspatronen van het influent 
beschikbaar is. 

2 Update stapresponsiemodel 
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Gebleken is dat het gelineariseerde stapresponsiemodel slechts een beperkt geldigheidsdomein 
heeft. Omdat dit domein tijdens de simulaties vaak overschreden werd als gevolg van verstoringen 
en setpointveranderingen, wordt voorgesteld het stapresponsiemodel regelmatig te updaten. Dit kan 
ofwel aan de hand van één of ander domeinoverschrijdings-criterium, ofwel op vaste tijdstippen. 

l Niet-lineair intern model 

In plaats van een gelineariseerd model kan een niet-lineair model worden toegepast als intern 
model voor de MPC-regelaar. Bijvoorbeeld kan de aanpak van Garcia [GAR 84] worden gevolgd, 
waarbij met een niet-lineair model de toestandsschatting plaatsvindt en met een gelineariseerd 
stapresponsiemodel de uitgangsvoorspelling over de predictiehorizon. 

4 Constraints 

Bekeken kan worden of invoeren van constraints op gemanipuleerde grootheden zinvol is. 
Tegenover het voordeel dat hiermee fysisch onrealistische waarden (zoals een negatieve 
zuurstofconcentratie en een te sterk variërend debiet) worden uitgesloten , staat het nadeel van een 
complexer optimalisatie-probleem. 

Met de genoemde stappen kan naar verwachting een goed inzicht worden verkegen in de optimale 
performance van aktief-slib systemen ten aanzien van vergaande stikstofverwijdering. 

5 Realiseerbaarheid 

In latere instantie kan de praktische realiseerbaarheid van een MPC-regeling van aktief-slib 
systemen worden onderzocht, door de performance te bestuderen bij: 

* hetzelfde model als de plant 
* andere modelstructuur 
* andere parameterwaarden 

Zodoende kan antwoord worden verkregen op de vraag of ondanks modelonnauwkeurigheid een 
bevredigende regeling van het werkelijke proces mogelijk is en dus inzicht in de praktische 
toepasbaarheid van MPC voor regeling van aktief-slib installaties. 
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SYMBOLEN, TERMEN EN AFKORTINGEN 

SYMBOLEN 

IA WPRC-MODELPARAMETERS 

Stoichiometrische parameters: 

YH: 
YA: 
fp: 
1xB: 
lxp: 

netto opbrengstcoëfficiënt van heterotrofe organismen 
opbrengstcoëfficiënt autotrofe organismen 
fraktie inerte CZV van de afgestorven biomassa-CZV 
N-gehalte in biomassa C5H70 2N (autotroof en heterotroof) 
N-gehalte in biomassa-vervalprodukten Xp 

Kinetische parameters: 

uH: 
Ks: 
Ko,H: 
KNO: 
bH: 

UA: 

KNH: 
Ko,A: 
bA: 

ka: 
kh: 
Kx:: 
nh:: 

maximale groeisnelheid heterotrofe organismen 
affiniteitscanstante voor Ss van heterotrofe organismen 
affiniteitscanstante voor S0 van heterotrofe organismen 
affiniteitscanstante voor N03- van heterotrofe organismen 
afstervingscoefficient heterotrofe organismen 

maximale groeisnelheid autotrofe organismen 
affiniteitscanstante voor NH4 + van autotrofe organismen 
affiniteitscanstante voor S0 van autotrofe organismen 
afstervingscoëfficiënt autotrofe organismen 

correctiefaktor; verhouding maximale groeisnelheden heterotrafen 
bij anoxische en aerobe omstandigheden 
1 e orde snelheidscanstante voor ammonificatie 
maximale hydrolyse snelheid 
affiniteitscanstante voor hydrolyse 
correctiefaktor; verhouding maximale hydrolysesnelheden bij 
anoxische en aerobe omstandigheden 

EXTRA PARAMETERS IN SIMULATIEPROGRAMMA AS 111 

Kalk,H: 
KNH: 
Kalk,A: 

affiniteitscanstante voor Saik van heterotrofe organismen 
affiniteitscanstante voor SNH van heterotrofe organismen 
affiniteitscanstante voor salk van autotrofe organismen 

[g CZV /g CZV] 
[g CZV/g N] 
[g CZV/g CZV] 
[g N/g CZV] 
[g N/g CZV] 

[d-l] 

[g CZV/m3
] 

[g CZV/m3
] 

[g CZV/m3
] 

[d-l] 

[d-l] 

[g CZV/m3
] 

[g CZV/m3
] 

[d-1] 

[d-1] 
[d-1] 

[g CZV/g CZV] 

[mollm3
] 

[g CZV/m3
] 

[mollm3
] 



IA WPRC-MODELCOMPONENTEN 

CZV-frakties: 

CZV inert gesuspendeerd uit het influent x, [g CZV/m3
] 

CZV inert gesuspendeerd geproduceerd bij afsterving Xp [g CZV/m3
] 

CZV heterotrofe biomassa XH [g CZV/m3
] 

CZV autotrofe biomassa XA [g CZV/m3
] 

CZV moeilijk afbreekbaar Xs [g CZV/m3
] 

CZV inert opgelost s, [g CZV/m3
] 

CZV makkelijk afbreekbaar Ss [g CZV/m3
] 

N-frakties: 

N organisch niet opgelost XN [g N/m3
] 

N organisch opgelost SN [g N/m3
] 

Ammonium-N SNH [g N/m3
] 

Nitraat/nitriet-N SNO [g N/m3
] 

Overig: 

Zuurstof Sa [g CZV/m3
] 

Bicarbonaat salk [mol/m3
] 



TERMEN 

aeroob 

aktief-slib 

anoxisch 

autotrafen 

biomassa 

zuurstofrijk 

mengsel van verontreinigingen en bacteriën 

zuurstofarm en nitraatrijk 

bacteriën die co2 als voeding gebruiken 

bacteriën 

constraints 

conventionele installatie 

denitificatie 

beperkingen 

zuiveringsinstallatie voor verwijdering van CZV en ammonium 

biologisch proces waarbij nitraat wordt omgezet in stikstofgas 

de uitgaande stroom van het systeem (reactor, installatie) 

overmatige algenbloei 

effluent 

eutrofiëring 

gesuspendeerd 

heterotrof en 

influent 

nitrificatie 

zwevend 

bacteriën die organische verbindingen als voeding gebruiken 

de inkomende stroom van het systeem (reactor, installatie) 

biologisch proces waarbij ammonium wordt omgezet in nitraat 

oppervlaktewater 

substraat 

rivieren meren, etc 

voedingsstoffen voor bacteriën 

AFKORTINGEN 

czv 

DO 

IAWPRC 

MIMO 

MPC 

RWZI 

SISO 

TKN 

Chemisch Zuurstof Verbruik 

Dissolved Oxygen 

International Association on Water Pollution Research and Control 

Multi Input Multi Output system 

Model Predictive Control 

RioolWaterZuiveringsinstallatie 

Single Input Single Output system 

Total Kjeldahl Nitrogen (stikstof) 



BIJLAGE 1: Matrix gemodificeerde IA WPRC-model 



Gemodificeerd IAWPRC·model {conform AS111) 

component i ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 processnelheid p,i 

processen j .J, s, Ss x, Xs XH XA Xp Sa SNo SNH SND XND SALK 

1 Aërobe groei van heterotrofe - I I _I-Y8 -i:u -~ l'a<__!_L_X~X~X~)K 
biomassa r;; Ya 14 K,•Ss Kaa•So KALC+SALC KNH+SNH 

8 

2 Anoxische groei van hetero- - I I _ I-Y8 -I ... -~ "a<-.!.Lx Kas x~> 
trofe biomassa I denitrifica- r;; 2.86Y8 14•2.86Y8 K8+S8 Kaa•S0 KALC+SALC 

tie Iu 
-ï4 

SNH SNO 
*(KNH+SNH X KNO+SNO)'lgXa 

3 Aërobe groei van autotrofe -I 4.S7-YA I -t ... -...!.. . .!!!._.!._ Sa SALC SNH ----y;- ~ I'A(KQ. S )(~)(gs)KA 
biomassa I nitrificatie YA 14 7YA + 0 :.oll.C.A+ .UZ NH+ 'Nil 

4 Afsterving van heterotrofe 1-l, -I I, lu-f,iu beK a 

biomassa 

5 Afsterving van autotrofe bio- 1-J, -I I, lu-l,i.u bAXA 

massa 

6 Arnrnonificatie I -I I k..SJa 
ï4 

7 Hydrolyse van organische -I -I k.r, XJX8 [(~) 
verbindingen Kz+XJX8 Kaa+S0 

+fJ•(~X~)]X8 
Kaa•So KNO+SNO 

8 Hydrolyse van organische I -I p.,(XmJXs) 

gebonden stikstof 

Productie [ kglm31s] u,=I::UuPJ 
J 



BIJLAGE 2 

HET STAPRESPONSIEMODEL 

Bron: [MOR 91]. 
De in het interne model van de MPC-regelaar gehanteerde toestandsbeschrijving gebeurt in dit 
afstudeeronderzoek m.b.v. een stapresponsiemodeL Een stapresponsiemodel bestaat uit een 
sequentie van zgn. stapresponsiecoëfficiënten. Deze representeren de toestand met méér parameters 
(nl. de stapresponsiecoëfficiënten) dan bij gebruik van een state space-model nodig zou zijn. Het 
voordeel is echter dat een stapresponsiemodel eenvoudig experimenteel te bepalen is. 

Een stapresponsiemodel-representatie kan ook eenvoudig worden afgeleid, indien een state space
model voorhanden is. Dit wordt hieronder uitgevoerd voor een ne orde continu lineair SISO
(Single Input, Single Output) systeem zonder dode tijd. Een dergelijk systeem kan worden 
beschreven door een stelsel van n 1 e orde lineaire differentiaalvergelijkingen: 

(1) 

y=D T*X (2) 

x(O)=O (3) 

(1) is de 'toestandsvergelijking', (2) de 'uitgangsvergelijking' en (3) de beginvoorwaarde. 

Voor computerregeling wordt 'sampling' (discretisering) toegepast, waarna vergelijkingen er als 
volgt uitzien: 

x(k+ 1)=<1> *X(k)+r*u(k) 

y(k+ 1)=D T *x(k+ 1) 

x(O)=O 

De uitgangsvergelijking kan nu worden omgeschreven via impulsresponsie-coëfficiënten naar 
stapresponsie-coëfficiënten: 

(4) 

(5) 

(6) 



met 

s=~ h. 
I L;~J l 

en 

I= l ... N 

Voor een MIMO-systeem kan een stapresponsie-coëfficiëntmatrix worden opgesteld: 

s1,1,~1,2,1'"sl,n,.t 

s2,l,i''''············· 

Hierin is s1,m,i de ie stapresponsiecoefficient die de me ingang relateert aan de le uitgang. 
De volgende recursieve relatie vertegenwoordigt nu het MIMO-stapresponsiemodel: 

Y(k) =M * Y(k-1) +S * t:..u(k-1) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

De vector met toekomstige uitgangenY(k) is opgebouwd uit een term die het 'verleden' 
vertegenwoordigt en een term die de invloed van recente ingangsveranderingen ~u verdisconteert. 



BULAGE3 

OPLOSSING LINEAIRE MPC OPTIMALISATIE PROBLEEM 

Bron: [MOR 91]. 
Het optimalisatieprobleem voor lineaire MPC zonder constraints ziet er als volgt uit: 

min~U(k){llf'Y[Y(k+ llk)-R(k+ 1)] f+ lil'" /:i U(k)ll2
} (1) 

m.b.t. 

Y(k+ llk)=MY(k!k)+Sdl:!.d(k)+S"I:!.U(k) (2) 

Het optimalisatie probleem wordt opgelost door het om te schrijven naar een equivalent probleem. 
Dit levert het volgende stelsel van lineaire vergelijkingen: 

(3) 

Het op te lossen stelsel vergelijkingen is overbepaald: het aantal vergelijkingen is groter of gelijk 
aan het aantal onbekenden (vektor ~U(k)). Fysisch betekent dit dat een rij van M moves nooit kan 
bewerkstelligen dat het systeem de gewenste trajectorie over P samples kan volgen (M<P). Voor 
'exact tracking' zijn meer vrijheidsgraden (moves) nodig. 

De vektor van residuen van het stelsel vergelijkingen is 

Q =(f'Y[MY(k)+S d!id(k)+S "!i U(k)-R(k+ l)]l=(f'Y[Y(k+ llk)-R(k+ l)]l 

I'" !1 U(k) I'" !1 U(k) 

Het minimaliseren van de som van de kwadraten van de residuen van dit stelsel 
levert dezelfde oplossing als het oplossen van het oorspronkelijke probleem. 

De oplossing kan als volgt expliciet worden geschreven: 

(4) 

(5) 

Niet al deze M berekende moves worden daadwerkelijk uitgevoerd. Uitsluitend de move voor het 
eerstvolgende sample wordt als regelactie uitgevoerd. De reden is dat op ieder sample-tijdstip 
nieuwe informatie van de procesuitgang vrijkomt, die kan worden gebruikt voor zowel het 
corrigeren van de huidige toestandsschatting als het berekenen van een nieuwe 
uitgangsvoorspelling. Dit principe wordt de moving horizon-benadering genoemd. Het impliceert 
wel dat de daadwerkelijk uitgevoerde moves nu uiteraard niet meer voldoen aan de bovenstaande 
vergelijking. Er is een terugkoppeling gerealiseerd, verstoringen op de uitgang en modelfouten 
kunnen worden gecompenseeerd. De resulterende regelwet is nu: 

(6) 

Alleen de eerste move (op sample tijdstip k) wordt dus in feite berekend. 



BIJLAGE 4 

VOORSPELLING UITGANG 

Bron: [MOR 91]. 
De prediktievektor over P samples ziet er als volgt uit: 

y(k+1lkl 

Y(k+ 1 jk)= y(k+2jkl 

(k+Pjkl 

De elementen y(k+llk) .. y(k+Pik) bevatten de voorspelde procesuitgangen op de tijdstippen 
k+1 .. k+P. 

De berekening van Y(k+ lik) bestaat uit 5 stappen en is hieronder uitgewerkt. 

(1) 

1 Zorg dat het systeem in rust is op door tenminste gedurende N samples geen manipulaties uit te 
voeren. 

Stel k = 0 

2 Meet de (tijdsinvariante) uitgang y(O) en vul de prediktievektor over N samples met deze 
waarden; dit is de begintoestand. 

Meet verder Llu(O) en Lld(O). 

Stel k = k=k+1 

3 Maak nu een prediktie, aangenomen dat Llu(k+i) = 0 en ild(k+i) = 0, i~O 

Y(kjk-1)= 

y(kjk-1l 

y(k+1lk-1l 

y(k+n-2lk-1l 

(k+n-1jk-1l 

=MY(k-1jk-1)+S"äu(k-1)+Sdäd(k-1) 

Hierbij is het eerste element, y(klk-1), de prediktie van de uitgang op sample-tijdstip k. 

Meet uitgang y(k). 

(2) 

(3) 



Maak vervolgens een modelcorrektie: 

Y(kik)=Y(kik-l)+Kp[y(k)-y(kik-1)] 

4 Bereken deP-step ahead prediktie vektor 3.27 

y(k+llkl 

Y(k+lik)= y(k+
2

ikl =MY(kik)+Sdlld(k)+S"llU(k) 

met 

llu(kf 

llu(k+ tl 
llU(k)= 

llu(k+m-l)T 

010 .......... 0 

0010 ........ 0 
M= 

0 .... 010 ... 0 

s~o ... o 

S"= 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 



(9) 

5 Verkrijg meetwaarden voor k=k+l 

Terug naar 3 



BIJLAGE 5 

ON-LINE ALGORITME LINEAIRE MPC 

Bron: [MOR 91]. 
De stappen van het on-line algoritme zijn: 

1 Zorg dat het systeem in rust is door tenminste gedurende N samples geen manipulaties uit te 
voeren. 

Stel k=O 

2 Meet de tijdinvariante uitgangen y(O) en vul de modelprediktievektor hiermee 

Meet tevens ~d(O) en ~d(O). 

Stel k=k+l 

3 Maak een modelprediktie resp. correktie 

Y(klk-1)= 

y(klk-l)T 

y(k+ llk-l)T 

y(k+n-2lk-1)T 

(k+n-llk-l)T 

=MY(k-llk-l)+S".du(k-l)+Sd.dd(k-1) 

Y(klk)=Y(klk-l)+Kp[y(k)-y(klk-1)] 

4 Bereken de afwijking t.o.v. de referentie trajektorie 

e(k+ lik) 

e(k+2lk) 
EpCk+ lik= =R(k+ 1)-[MY(klk)+Sd.dd(k)] 

e(k+plk) 

5 Bereken de move: 

6 Terug naar 3 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 



BULAGE 6 

BALANSVERGELIJKINGEN MODELSYSTEEM 

Onbeluchte reaktor Beluchte reaktor Ideale scheider 

Qlnfi-QI 

Qr Qs 

Afbeelding: Gekozen modelsysteem 

Per reaktor en per component geldt de volgende massabalans: 

CR. 
VR*-'' ==FR .-OR .+PR. dt ,l ,l ,l 

Hierin is 
V: Volume van de reaktor [m3

] 

R: Reaktor nummer, R = 1,2 
1: Component nummer, i= 1, ... ,13 
C: Concentratie [g/m3

] 

F: Influent term [g/dag] 
0: Effluent term [g/dag] 
P: Produktie term [g/dag] 

De influenttermen zijn voor dit modelsysteem als volgt: 

F ==Q *c +Q*c +Q *c 1,i intern 2,i injl,i retour retour,i 

F ==(Q+Q +Q )*C 2,i retour intern J,i 

Voor de effluenttermen gelden de volgende betrekkingen: 

0 ==(Q+Q +Q )*C 1,i retour intern 1,i 

o ==Q *c +(Q+Q ) *c 2,i intern 2,i retour 2,i 

Met 

Q: 
Qretour: 

cinfl: 
cretour: 

Interne recirculatie-debiet 
Influent debiet 
Debiet retourslib 
Concentratie in influent 
Concentratie in retourslib 

[m3/dag] 
[m3/dag] 
[m3/dag] 
[g/m3] 
[g/m3] 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 



Produktietermen: 

P, .==(~8 
V. *P,)*V, 

,I LJ=i IJ 

p2 .==(~8 V .. *P,)*V2 
,I LJ=i IJ 

Met 
u: Stoichiometrische coëfficiënt 
p: Processnelheid 

De verblijftijd van slib in het systeem (gedefinieerd als slibleeftijd) is: 

~ (V *X ) SI- LR= i R tot,R 

Met 
SI: 
xtot: 

Qspui: 

Q spui* xtot,spui 

Slibleeftijd 
Totale concentratie gesuspendeerde componenten 
Spuislib debiet 

[dagen] 
[g/m3] 
[m3/dag] 

(6) 

(7) 

(8) 

Aangenomen wordt nu dat zich geen gesuspendeerde componenten in het effluent bevinden (dus er 
is sprake van een ideale scheiding in de nabezinktank); Dan geldt: 

Q *X +Q *X ==(Q+Q )*X retour tot,retour spui tot,spui retour tot,2 
(9) 

met xtot,retour = xtot,spui 

Dit levert: 

X == (Q+Qretou) *X 
tot,retour (Q . +Q ) tot,2 

spUl retour 

(10) 

Combinatie van de bovenstaande betrekkingen voor SI en X levert 

(Q+Q )*X V *X V *X X == retour tot,2 _ I tot, I _ 2 tot,2 
tot,retour Q Q *SI Q *SI 

retour retour retour 

(11) 

x. r,retour 

(Q +Q )*X. V *X. V *X. retour 12 I 1! 2 12 
- • - ' - t (12) 

Qretour Q *SI Q *SI retour retour 



BULAGE 7 

INFLUENT KARAKTERISERING 

De zgn. influentkarakterisering in de gemaakte implementatie vindt plaats analoog aan AS 111. 
Influentkarakterisering houdt in het vertalen van enkele beschikbare influentgegevens als CZV en 
TKN naar de 13 IAWPRC-modelcomponenten. In ASlll gebeurt dit in 2 stappen. De eerste stap 
gebeurt eenmalig ter bepaling van enkele, afvalwater-specifieke, parameters. Deze stap houdt in dat 
met een hoeveelheid 'gemiddeld' afvalwater een aantal analyses worden uitgevoerd, waarbij enkele 
parameters worden bepaald, die aangeven hoe de verschillende modelcomponenten zich tot elkaar 
verhouden. In de tweede stap worden deze parameters vervolgens gebruikt om bij dynamische 
simulatie de 13 influent concentraties te bepalen. Dit wordt gerealiseerd door uit te gaan van 
numerieke waarden voor het influentdebiet (Qinfl), de totale hoeveelheid afbreekbare organische 
verbindingen (CZV101) en de totale hoeveelheid Kjeldahl-stikstof (TKN). Onderstaande afbeelding 
toont de gehanteerde influentkarakterisering. Er wordt een omrekening gemaakt van de 
invoergegevens CZV101 en TKN naar de 13 modelcomponenten. 

Cz:.J 

afbr 

totale 
(rest) 

invoer 

} Cl:V 

Cz:.J 

niet 

afbr 

Xs 

Ss 

Xh 

X a 

Xp 

Si 

X i 

~4 

f33 
~· 

~r 

~· 

~ 

fXba 

~ p_ 

r<~s 

~ 

N03 

N(Si) 

TKN 

fNkjso~) 
op I 

Snh 

totale 
N Snd 

TKN 
(rest) 

TKN 
N(Xp) 

niet 
N(Xi) 

opl N(Xa) 
(rest) N(Xh) 

Xnd 
t 

invoer 
Afbeelding: Omrekening invoergegevens naar influent-modelcomponenten 

5 ~f 

~ 

~ 

~4 

f3_ 
~ 



BIJLAGE 8: Ontwerp- en modelparameters 
Initialisatie resultaten AS 111 



DYNAMIC SIMULATION OF ACTIVATED SLUDGE SYSTEMS 

This program makes use of the model developped 
by the IAWPRC task group on mathematica! modelling 
for design and operation of biologica! waste 
water treatment. 

The application of this program occurs at 
the risc of the user! 

aqua-System ag, Winterthur, Switzerland and 
Dr.W.Gujer, EAWAG, Dübendorf 

Stoichiometrie parameters 

Heterotrophic Yield 
Fraction inert of biomass 
N-cont. of biomass 
N-cont. of part. decay 
N-cont. of inert part. feed 
N-cont. of inert soluble 
Yield of nitrifiers 
Portion NH4-N of soluble TKN 

g COD/g COD 
g COD/g COD 
g N/g COD 
g N/g COD 
g N/g COD 
g Nlg COD 
g COD/g N 

Readily biodegrad. COD I total biodegr. COD 
slowly biodegrad. COD I total biodegr. COD 
Heterotrophic biomass I total biodegr. COD 

Kinetic parameters 

Temperature 

02-saturation 

heterotrophic organisms 

max. growth rate 
COD saturation const. 
02 saturation const. 
NH4 Saturation const. 
HC03 saturation const. 
Decay rate constant 
Eta denitrif. growth 
Saturation const. N03 
Hydrolysis rate const. 
Hydrol. satur. const. 
Eta denitrif. hydrol. 
Ammonification rate 

nitrifying organisms 

max. growth rate 
NH4 saturation const. 
02 saturation const. 
HC03 saturation const. 
Decay rate const. 

Deg C 

g 02/m3 

1/d 
g COD/m3 
g 021m3 
g Nlm3 
mollm3 
1/d 

g Nlm3 
11d 
g COD/g COD 

m3/(g COD*d) 

1/d 
g N/m3 
g 021m3 
mollm3 
11d 

Influent - concentrations 

Parameters defined 

COD total g C0Dim3 
Inert soluble COD g C0Dim3 
Inert partic. COD g CODim3 
TKN g N/m3 
TKN solub1e g N/m3 
N03-N g N/m3 
HC03- mollm3 

8.00 

11.99 

1. 75 
20.00 

0.25 
0.10 
0.10 
0.27 
0.80 
0.50 
1. 05 
0.02 
0.40 
0.03 

0.31 
0.20 
0.50 
0.25 
0.05 

507.70 
32.90 

123.40 
51.00 
37.70 

0.00 
5.00 

0.67 
0.08 
0.06 
0.06 
0.04 
0.06 
0.24 
0.90 

0.13 
0.67 
0.20 



concentrations in terros of model compounds 
------------------------------------------------
x inert in feed g COD/m3 123.40 
x heterotroph g COD/m3 70.61 
x nitrifiers g COD/m3 0.10 
x inert decay g COD/m3 0.00 
x slowly degr. g COD/m3 233.97 
x N-org. part. g N/m3 4.12 
s readily degr. g COD/m3 46.72 
s NH4-N g N/m3 33.93 
s N03-N g N/m3 0.00 
s HC03- mol/m3 5.00 
s inert soluble g COD/m3 32.90 
s N-org. solub. g N/m3 1. 80 
s Oxygen g 02/m3 0.01 

Description of plant 

Volume 
m3 

3500.00 
6500.00 

Fraction 
feed 
1. 00 
0.00 

Fraction 
recirculation 

1.00 

02-conc. control 
g/m3 

Reactor 1 
Reactor 2 

Total volume 

Influent flow rate 
Recirculation rate 
Average hydraulic detent. 
Solids retentien time 
Sludge loss 

interna1 recirculation 

0.00 

m3 

m3/d 
m3/d 

time h 

2 

d 
g/m3 

start reactor 
Reactor Frac.1 
recirculation (m3/d) 

1. 00 
80000.00 

Resu1ts of steady state calcu1ation 

10000.00 

20000.00 
20000.00 

12.00 
13.00 

0.00 

0.00 
1. 20 

Kla-value 
1/d 
0.00 
0.00 

Influent20000.00 m3/d Recirc.20000.00 m3/d Temp. 8.00 Deg C 

Fraction Influent R1 R2 

x inert in fee dg COD/m3 123.4 3204.4 3204.4 
x heterotroph g COD/m3 70.6 2787.2 2796.0 
x nitrifiers g COD/m3 0.1 125.2 126.1 
x inert decay g COD/m3 0.0 787.7 791.0 
x slowly degr. g COD/m3 234.0 105.2 66.4 
x N-org. part. g N/m3 4.1 4.0 3.0 
s readily degr.g COD/m3 46.7 4.9 5.6 
s NH4-N g N/m3 33.9 8.0 2.9 
s N03-N g N/m3 0.0 2.6 6.6 
s HC03- mol/m3 5.0 3.0 2.3 
s inert solubleg COD/m3 32.9 32.9 32.9 
s N-org. solub.g N/m3 1.8 0.4 0.6 
s Oxygen g 02/m3 0.0 0.0 1.2 

Excess Sludge kg COD/d 5379.3 
Apparent Yield 0.57 
KL a 1/d 0.0 76.7 
x total g COD/m3 7009.7 6983.9 
02 consump. tot g 02/ (m3*d 34.2 828.0 
Denitrific. ra te g NI (m3*d) 103.2 22.2 



Plant balance 

COD balance[kgCOD/d] 
Inlet Outlet 

Total COD 
Total X 
Total S 

ExeS 

10154.0000 
8561.5420 
1592.4580 

02 requir.COD reduction 
02 requir.NH4 reduction 
02 requir.total 
Denitrification rate 
N elimination 
Apparent Yield 

769.5459 
0.0000 

769.5459 

5379.2825 

kg02/d 
kg02/d 
kg02/d 
kgN/d 
% 

Total N 
TKN 
TKN part. 
TKN sol. 
NH4-N 
N03-N 

2733.0208 
2768.5794 
5501.6002 

505.4130 
49.5503 

0.5732 

N balance[kgN/d] 
Inlet Outlet 

1020.0000 
1020.0000 

266.0000 
754.0000 
678.6000 

0.0000 

241.3381 
108.9243 

0.0000 
108.9243 

57.4352 
132.4138 
272.6110 



BIJLAGE 9 

GEBRUIKTE INSTELLINGEN BIJ UITGEVOERDE SIMULATIES 

BEPALING STAPRESPONSIEMODEL EN BEGINTOESTAND 
(paragraaf 6.2) 

Integratie routine/ tolerantie: 
Startwaarden simulatie: 
Stapgrootte: 
Stapresponsielengte: 

OPEN LOOP SIMULATIES 
(paragraaf 6.3) 

ode 23 I le-5 
AS 111-initialisatiewaarden 
+1% 
1 dag I 48 samples 

Integratie routine/ tolerantie: ode 23 I le-5 
Startwaarden simulatie: AS lil-initialisatiewaarden 

GESLOTEN LOOP SIMULATIES 

Integratie routine/ tolerantie: 
Startwaarden simulatie: 
Stapgrootte: 
Stapresponsielengte: 

Steady state 
(paragraaf 6.4.1) 

ode 23 I 1e-5 
AS 111-initialisatiewaarden 
+1% 
1 dag I 48 samples 

Gewicht op uitgangsgrootheden: ywt = [1 1] 
uwt = [8 4] 
M = [1 1] 
p = 47 

Gewicht op stuurgrootheden: 
Regelhorizon: 
Predictiehorizon: 

Servo gedrag 
(paragraaf 6.4.2) 

Gewicht op uitgangsgrootheden: 
Gewicht op stuurgrootheden: 
Regelhorizon: 
Predictiehorizon: 

Regulateur gedrag 
(paragraaf 6.4.3) 

Gewicht op uitgangsgrootheden: 
Gewicht op stuurgrootheden: 
Regelhorizon: 
Predictiehorizon: 

ywt = [1 1] 
uwt = [4 3] resp. [5 4] 
M = [1 1] 
p = 47 

ywt=l 1 
uwt = [5 5] 
M 11 
p = 47 


