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РЕЗЮМЕ
Екологичният мониторинг включва дейностите наблюдение, анализ и контрол. Целта на доклада е да предложи система за наблюдение на естествен водоем, в 
границите на едно населено място.  Ще се следят количеството и качеството на вредните емисии според производителността на местните предприятия и 
промяната  на климатичните условия.  Разглежданият  обект  е  многофакторен  и стохастичен.   За целта са използвани  многофакторни  логико-вероятностни 
функции.

ВЪВЕДЕНИЕ

   Екологичният мониторинг е система за наблюдение, анализ 
и   контрол  на  един  или  повече  замърсители  върху 
състоянието, качествата  и измененията на параметрите на 
биосферата.  Важно  е  да  се  измерват  количествените  и 
контролират  качествените  показатели,  характеризиращи 
компонентите  на  околната  среда:  вода,  въздух,  почва, 
ландшафт, флора и фауна. Тези компоненти са в основата 
на подсистемите на екологичния мониторинг – води, почви, 
радиационно замърсяване, шум и вибрации, нейонизиращи 
лъчения,  горски  подсистеми,  защитени  природни  обекти, 
въздух и други.

   В селищата с развита промишленост е собено важно да се 
следят  тези  параметри  и  да  се  определя  своевременно 
нивото на замърсяване. Същесвува йерархична система за 
екологичен мониторинг, при която даннитеза замърсяването 
на  околната  среда  се  предават  от  РИОПС  към  МОСВ  и 
централният  диспечерски  пункт  [3].  Все  още  съществуват 
някои проблеми и те са: 

- ниска степен на автоматизация при  контрола 
на параметрите на околната среда [4]

- техническите средства за измерване трябва да 
станат с единни метрологични характеристики [4]

- ниско ниво на комуникационната система [4]
- липса  на  системност  в  изследването  на 

екологичните обекти [4]
- залпово  изхвърляне  на  замърсители  от 

промишлените предприятия

   Всички фактори изброени да тук определят процесите на 
замърсяване  на  околната  среда  като  стохастични  и 
нелинейни. Освен това в един регион има повече от едно 
предприятие,  което  изхвърля  замърсители.  Това  води  до 
мнгофакторност на задачата за прогнозиране на възможното 
замърсяване.

   При  локалния  екологичен  мониторинг  се  разглежда 
степента  на  замърсяване  на  водите  в  едно  селище.  При 
зададени,  променящи  се  входни  x(t) и  смущаващи  z(t) 
въздействия, ще се прогнозира нивото на изхода y(t). Всички 
те са с неизвестни вероятностни характеристики.

   Целта  е  да  се  определят  логическите  функции  на 
зависимост между входните и изходните параметри, като се 
вземат  под  внимание  смущенията.  Така  чрез  тази 
зависимост ще се прогнозира поведението на обекта, който в 
случая  е  замърсяването  на  водите  на  естествен 
водоизточник в населено място. 

ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА

   Обобщената  технологична  схема  на  процесите  на 
изхвърляне  на  вредни  вещества  във  реката  е  дадена  на 
фиг.1.

   Входните  фактори  са:  x1(t)  различни  видове  органични 
замърсители  от  първо  предприятие  дадено  в  мг/л,  x2(t) 
различните  видове неорганични  замърсители  от  първо 
предприятие също дадени в мг/л, x3(t) дебит на водите от 
това  предприятие, x4(t)  органичните  замърсители  от  друга 
фирма- мг/л, x5(t)    неорганични  замърсители,  x6(t)   дебит. 
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Изброените по-горе фактори зависят от производителността 
на  фирмата  и  от  качествената  промяна  на  използваните 
суровини.  Например  в  козметичната  и  химическата 
промишленост  качествената  характеристика  на  отделяните 
вредни  вещества  зависи  от  вида  на  произвежданите  в 
момента продукти.

   Разбира се входните материални потоци могат да бъдат от 
повече предприятия ако в изследвания регион съществуват 
такива.  Освен  това  трябва  да  се  отчете  вероятността  от 
РИООС да не се събират данни за замърсителите от някои 
големи или малки предприятия. В такива случиа е добре да 
се  проучи  дейността  на  малките  фирми и  цехове  и  да  се 
установи приблизителен качествен и количествен състав на 
изхвърляните замърсители.

   Важен фактор, който съществено влияе на разработвания 
модел  е  определяне  на  мястото,  където  се  вливат 
замърсените води в реката. В  повечето български градове 
има  изградени  промишлени  зони,  където  всички 
производствени  предприятия  са  съсредоточени  на 
определена територия. На други места те са разположени из 
цялото  населено  място.  Ако  колекторите  на 
предприятиятията са на различни места, в някои случаи не 
се достига да превишаване на пределно допустимите норми.

   Също така трябва да се отчете и времето на изхвърляне на 
отпадъците. При цикличните технологични процеси в края на 
всеки цикъл се изхвърлят повече вредни вещества. Така е 
във  фарамацевтичната  и  козметичната  промишленост, 
когато  в  края  на  смените  се  измиват  съдовете.  В  такива 
случаи в предприятията, на чийто изход има пречиствателна 
станция това време се знае и автоматично се подават по-
голямо количество реагенти.

   Смущаващи фактори върху замърсяването на екологичния 
обект  -  река  се  оказват:  z1(t)  количество  на  валежите  за 
периода  на  вземане  на  пробите,  z2(t)   температура  на 
водите,  z3(t)  скорост на движение на водите в реката. Тези 
фактори  са  стохастични  и  влияят  в  голяма  степен  на 
изходните  параметри.  При  валежи  дебитът  на  реката  се 
повишава и нивото на вредните компоненти, измерени в мг/л 
спада. От друга страна трябва да се вземе предвид, че от 
много  фирми  се  изхвърлят  замърсени  води,  когато  вали 
дъжд,  защото  засичането  от  инспекциите  е  почти 
невъзможно. Температурата е съществен параметър, защото 
при повишаването й някои вещества се разграждат по-бързо. 
По същия начин влияе и скоростта на движение на водите – 
те  са  с  по-високо  кислородно  съдържание  и  летливите 
вещества се разграждат по-бързо.

   Изходни фактори, които ще се прогнозират са:  y1(t) дебит 
на водите в реката, y2(t) количество на вредните компоненти 
във водите, y3(t) мътност на водите.

   На  фигура  1  са  показани  и  основните  връзки  между 
входните  и  изходните  потоци.  Нарочно  не  е  показано 
влиянието  на  смущаващите  фактори,  тъй  като  те  влияят 
върху всички изходи.

Фигура 1

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА МНОГОЗНАЧНАТА ЛОГИЧЕСКА 
ФУНКЦИЯ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПОСТАВЕНАТА ЗАДАЧА

   От изброените по-горе параметри се вижда, че те са много 
и  е  трудно  да  се  направи  точен  математичен  модел  на 
замърсяването на река при работа на няколко предприятия 
при  положение,  че  непрекъснато  се  изменят 
производствените  и  климатичните  условия  т.е  обектът  се 
характеризира  със  стохастичност  и  многофакторност. 
Възможни са няколко пътища за решаване на задачата:

1. Прилагането на математически методи на 
моделиране на процесите по замърсяването на обекта. При 
използването  им  се  достига  да  сложни  системи  от 
уравнения,  които  в  някои  случаи  не  изразяват  връзките 
между  всички  фактори.  Това  е  т.  нар.  принцип  на 
несъвместимостта  между  сложността  на  обекта  и 
възможността  на  висока  точност  в  математическото  му 
описание.

2. Съставянето  на  ЛВМ  когато  са  известен 
голям набор от входове и изходи на обекта. По този начин в 
ЛВМ  са  показани   логическите  връзки  между  отделните 
величини. Не е установена обаче количествено степента на 
взаимодействие  между  тях.  При  множество  изменения  на 
част или на всички от измерваните величини, когато не са 
известни  всички  възможни  изходи  е  възможно  да  се 
използват системи за обучение (невронни мрежи).

3. Съставянето  отново  на  ЛВМ  и 
използването  на  симулационният  продукт  MATLAB е  друг 
възможен метод за генериране на вероятните изходи.

4. За съжаление в разглеждания екологичен 
обект  е  трудно  да  се  открият  някои  от  логическите 
зависимостти между факторите. Това е така, защото някои от 
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факторите  не  се  влияят  взаимно.  Ето  защо  може  да  се 
обобщи, че разглежданият обект се характеризира с размита 
и  стохастична  неопределеност.  Затова  не  могат  да  се 
приложат самостоятелно методите на размитата логика или 
на вероятностните разпределения.[2] 

   В защита на написаното по-горе като пример са приложени 
данните от неорганичните замърсители от два рудника:

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

   На графиките ясно се вижда, че в първата графика на две 
от стойностите има пикове, които не зависят от останалите 
стойностти. Причините може да са няколко: поради сезонни 

валежи  количеството  на  водите,  които  филтрират  е  по-
голямо и концентрацията на примесите е по-ниска, грешка 
при взимане и консервиране на пробата, неправилен метод 
за анализ или неизправност на апарата, неволно смесване 
на  пробата  с  друга  и  т.н.  Възможно  е  при  други 
непредвидими условия влиянието да е изразено при други 
компоненти или при всичките едновременно.

   На  втората  графика  се  вижда,  че  стойностите  на 
замърсителите  имат  определена  закономерност  и  не  се 
влияят от случайни въздействия.

   В  такива  случаи  е  целесъобразно  да  се  използват 
комплексни  методи  между  посочените.  Такива  са 
многозначните  логически  вероятностни  функции  (МЛВФ). 
При  тях всеки параметър приема по няколоко  определени 
лингвистични  стойностти  според точността,  която  се  цели. 
Стойностите  на  логическите  аргументи  имат  качествен 
характер  например:  много  ниска,  ниска,  средна,  висока  и 
много висока стойност т.е. к=5 това е степенния показател на 
възможните  решения  за  задачата.  В  к-значната  логическа 
система  всеки  елемент  от  областта  на  аргументите  се 
съпоставя с к на брой елементи от Yj, j=1÷k, при Y=f(X,W).

   При определяне на логическите стойностти на аргументите 
винаги  се  взимат  под  внимание  реалните  граници  на 
изменение на съответните величини. Според тези граници се 
предполагат  най-вероятните  стйностти,  които  може  да 
придобие  обекта  при  конкретни  условия.  В  някои  случаи, 
когато реалните условия налагат това, се позволява те да 
превишават  или  граничат  с  максимално  допустимите. 
Според  тях  се  установява  степента  на  принадлежност  на 
всяка  лингвистична  променлива.  Определянето  на 
взаимното влияние на отделните параметри при съставянето 
на МЛВФ винаги дават експертно становище и специалисти 
технолози  в  съответната  област.  Представена  е  примерна 
таблица с логико-лингвистични стойностти на променливите 
–  аргументите  и  функцията  (таблица  1).  В  таблицата  е 
представена малка част от възможните комбинациии.

Таблица1.
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   Множеството на аргументите Xi, при i=1÷n, Ws, при s=1÷l и 
множеството на функцията Yj, при j=1÷k имат стойностти в к-
елементното множество от логически стойностти Aк  (а1, а2, 
а3 .....ак).[1]

   Чрез  матрица  на  вероятностите  Р=[psj] се  задава 
вероятностното  съответствие  между  аргументите  Xi, при 
i=1÷n,Ws,при s=1÷l и стойностите на функцията Yj,при j=1÷k, 
където  s=1÷M  е  номер  на  набора.  Броят  на  възможните 
набори е M=kn. Функцията придобива вида:

 y=f(X,W)/P{X,W}

   По  този  начин  в  МЛВФ  са  показани  връзките  между 
отделните входни, смущаващи и изходни величини  и чрез 
нея  ще  се  установи  логическата  връзка  между  тях. 
Матрицата  Р{F(X,W)} е  представена  в  табличен  вид 
( таблица  2).  Стойностите  в  таблицата  са  въз  основа  на 
вариантите  в таблица1.

Таблица 2.
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   От таблица 2 се извеждат зависимостите на функцията от аргументите  Y=f(X,W) т.е. табличната форма се преобразува в 
аналитична. Получава се система от зависимостти:

Yi1=f1(X1, X2 X3… Xn,W1 W2 W3… Wl)
Yi2=f2(X1, X2 X3… Xn,W1 W2 W3… Wl)
Yi3=f3(X1, X2 X3… Xn,W1 W2 W3… Wl)
Yiu=fn(X1, X2 X3… Xn,W1 W2 W3… Wl)

   От функционалните зависимостти може да се направи оценка на вероятностите на реализацията й според стойностите на 
аргументите. Така според законите на вероятностите логическата вероятностна функция придобива вид на логическа функция. 
Даден е следният пример за възможна функционална зависимост:

532.12111 ).( XXWWXXfYi ∧∨∨=
               

   От  таблицата  с  множеството  на  аргументите  се  определят  минималните  и  максималните  възможни  вероятности.  От 
изведените логически функции се анализира кога те са максимално или минимално вероятни.

ИЗВОДИ

   По описания метод може да се прогнозира поведението на многофакторен обект, характеризиращ се с неопределеност и 
стохастичност.  В  случая  според  производителността  на  предприятията  в  района  и  климатичните  условия  се  прогнозира 
замърсяването на локалния обект – реката.

   МЛВФ записан в табличен вид задава предлага олекотен вариант на търсене на зависимостите между входа и изхода и 
намиране  на  възможни  управляващи  въздействия  върху  процеса.  За  описвания  обект  това  е  задържането  на  водите  с 
наднормени примеси и пречистването им в пречиствателни станции, като предварително се знаят нужните реагенти. Може да се 
направи система за взимане на определени взаимновлияещи се проби, което ще засили достоверността на МЛВФ.

   На  базата  на  графиките  е  подходящо  да  се  прогнозира  екологичният  мониторинг  в  определено  населено  място.  Най-
ефективен е МЛВ подход, тъй като чрез него ще се обхванат цялостно всички фактори, влияещи върху средата. Чрез него може 
да се постигне точна и сравнително дългосрочна прогноза.
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ABSTRACT
The ecological monitoring involves the activities of observing, analyzing, and controlling. The purpose of the present report is to propose a system for observing a natural 
water reservoir within the boundaries of a settlement. The quantity and quality of hazardous emissions according to the productivity of local enterprises and changes in 
atmospheric conditions will be monitored. The plant considered is a multifactor and stochastic one. For this purpose multifactor logico-probabilistic  functions have been 
used.

INTRODUCTION

   The ecological monitoring is a system of observing, analyzing, 
and controlling the impact of one or more pollutants on the state, 
properties,  and  modifications  of  biosphere  parameters.  It  is 
important  to  measure  the  quantitative  values  and  control  the 
qualitative  indicators  that  characterize  the  environment 
components: water, air, soil, landscape, flora, and fauna.  These 
components  are  basic  for  the  subsystems  of  ecological 
monitoring  –  water, soils,  radioactive  pollution, noise  and 
vibrations,  non-ionizing emissions, forest subsystems, preserved 
natural sites, air, etc.

   In  settlements  with developed industry it  is 
especially important to monitor these parameters 
and to define in time the level of pollution. There 
exists  a  hierarchical  system  for  ecological 
monitoring,  in which the environment pollution 
data  are  forwarded  by the  Regional  Inspection 
for Natural Environment Protection (RINEP) to 
the Ministry of Environment and Water (MEW) 
and  the  Central  Dispatching  Station [3].  There 
are still some problems that are as follows: 
- Low  level  of  automation  in 
monitoring the environment parameters [4];

- All  technical  devices for  measurement  should 
have unified metrological characteristics [4];

- Low level of the communication system [4];
- Lack of  system approach to  the investigation of 

ecological plants [4];
- Sudden  large-volume  release  of  pollutants 

performed by industrial enterprises.
-

   All factors listed so far define the processes of 
polluting the environment as stochastic and non-
linear. Furthermore, in a given region there are more 
than one enterprises releasing pollutant substances. 

This leads to multifactorness of the problem for 
forecasting the possible pollution.

   The local ecological monitoring involves considering 
the extent of water pollution in a settlement. The 
output level y(t) will be forecasted for preset varying 
input or disturbing actions, x(t) or z(t) respectively. All 
these have unknown probabilistic characteristics.

   The objective consists in determining the logic 
functions of the relationship between input and output 
parameters, taking into account the disturbances. In 
such a way this relationship will allow forecasting the 
behavior of the plant, which in this case is the water 
pollution of a natural water source in a settlement. 

PROBLEM DESCRIPTION

   The generalized technological diagram of the 
processes of releasing hazardous substances into the 
river is shown in Fig. 1.

   The input factors are: x1(t) representing various 
types of organic pollutants from the first enterprise, 
given in mg/l, x2(t) representing varies types of 
inorganic pollutants from the first enterprise, also 
given in mg/l, x3(t) being the water flow rate from this 
enterprise, x4(t) the organic pollutants from another 
company in mg/l, x5(t)   inorganic pollutants, x6(t) being 
the flow rate. The factors listed above depend on the 
company’s productivity rate as well as on the 
qualitative change of the raw materials being used. 
For instance, in the cosmetics and chemical industries 
the qualitative characteristic of released hazardous 



substances depends on the type of products being 
manufactured at the corresponding point.

   Of course, the input flows of materials can be 
generated by several enterprises if there are such in 
the region of investigation. Moreover, the probability 
that RINEP does not acquire data for pollutants from 
any large or small enterprises should be also taken 
into consideration. In such cases it will be useful to 
examine the activities of small companies and 
workshops in order to find out the approximate 
qualitative and quantitative compositions of released 
pollutants.

   An important factor affecting essentially the model 
being developed is the detection of the place where 
polluted water is poured out into the river. In most 
Bulgarian cities there are separated industrial zones 
where all manufacturing enterprises are located on a 
territory appointed for these purposes. There are also 
places where these are located all over the 
settlement. When there are industrial collectors at 
different locations, in some cases exceeding the 
acceptable limit values will be prevented.
   Besides, the time point of waste release should be 
taken into account as well. In cyclic technological 
processes more hazardous substances are released 
at the end of each cycle. This is the case with the 
pharmaceutical and cosmetics companies where 
various containers are washed at the end of shifts. 
Respectively, in enterprises having a waste water 
treatment station the occurrence of this event is well 
known and an increased amount of reagents is added 
at that moment.
   Disturbing factors acting upon the pollution of the 
ecological plant, i. e. the river, turn out to be: z1(t) 
being the amount of precipitation during the period of 
sampling, z2(t) the water temperature, and z3(t) the 
water speed in the river. These factors are of 
stochastic nature and influence to a great extent the 
output parameters. Precipitations increase the river 
flow rate, and level of hazardous component content, 
measured in mg/l. becomes lower. On the other hand, 
it should be taken in mind that in time of raining many 
companies discharge polluted water for then it is 
almost impossible for the inspections to corner such 
offenders. The temperature is an essential parameter 
because some substances decompose more quickly 
with its increase.  The speed of water movement 

exerts the same effect: rapid waters have a higher 
content of oxygen and volatile substances decompose 
faster.
   Output factors to be forecasted are: y1(t) being the 
water flow rate in the river, y2(t) the quantity of 
hazardous components in the river, and y3(t) the water 
turbidity.
   The main links between input and output flows are 
also shown in Fig. 1. The effect exerted by disturbing 
factors has not been added intentionally because 
these influence all the outputs.

Figure 1

POSSIBILITIES PROVIDED BY THE 
MULTIVALUED LOGICAL PROBABILISTIC FUN

   Analyzing the parameters listed above shows that 
they are multiple and that it is difficult to elaborate a 
precise mathematical model of river pollution resulting 
from the operation of several enterprises, provided 
that production and climate conditions are changing 
incessantly, i. e. the plant is characterized by 
stochasticity and multifactorness. There are some 
possible ways of solving this problem:
1.  Applying  mathematical  models  to  modeling 
the  processes  of  plant  pollution.  Using  these 
models  leads  to  complex  sets  of  equations, 
which, in some cases, do not express all the links 
existing between the factors. This is the so-called 
principle  of  non-compatibility  between  the 
plant’s  complexity  and  the  possibility  of 
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achieving  high  accuracy  in  its  mathematical 
description.
2.  Composing  a  logico-probabilistic  model 
(LPM)  when  a  large  set  of  plant’s  inputs  and 
outputs  is  known. In  such  a  LPM  will 
demonstrate  the  logical  links  between  the 
individual  variables. However,  the  extent  of 
interaction between them will  not be expressed 
quantitatively.  For multiple changes of a part of 
the quantities measured or of all of them, when 
not all feasible possible outputs are known, it is 
possible to use learning systems (neuron nets).
3.  Composing  a  LPM  again  and  using  the 
simulation product MATLAB represent another 
possible  method  of  generating  the  probable 
outputs.
4. Unfortunately,  it is difficult to find out some 
of  the  logical  relations  between  factors  in  the 
ecological обект considered. This is due to the 
fact that some of the factors do not influence one 
another.  That is why it can be generalized that 
the object  considered is  characterized by fuzzy 
and stochastic non-determination. As a result it is 
not possible to apply autonomously methods of 
the  fuzzy  logic  or  those  of  the  probabilistic 
distributions. [2] 
   In supporting the above statements data for the 
inorganic  pollutants  from  two  mines  are 
presented as an example:
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   The plotted graphs clearly demonstrate that in 
the  first  graph  there  are  peaks  on  two  of  the 
values  that  do  not  depend  on  the  rest  of  the 
values. There  could  be  several  causes  for  this 
phenomenon:  due  to  season  precipitations  the 
quantity  of  filtrated  water  is  higher  and  the 
concentration of ingredients is lower; an error in 
taking  and  preserving  the  sample;  incorrect 
method  of  analysis  or  device  failure; 
unintentional  mixing  of  samples,  etc. Under 
other unpredictable conditions it is possible that 
this  influence  will  be  expressed  in  other 
components or in all of them at the same time.

   On the second graph it can be seen that the 
values of pollutants exhibit certain regularity and 
are not affected by random influences.

   In such cases it is expedient to apply complex 
methods  combining  features  of  the  methods 
mentioned  above.  Such  are  the  multivalued 
logical probabilistic functions (MLPF).  In these 
fu
ctions,  each  parameter assumes several  definite 
linguistic values  depending  on  the  accuracy 
required. The values of the logical arguments are 
of qualitative character,  for instance:  very low, 
low,  medium,  high,  and  very high  values,  i. e. 
к = 5,  which  is  the  exponent  of  the  possible 
solutions of this problem. In the k-value logical 
system each element of the argument domain is 
associated with к elements from Yj, j = 1 ÷ k, for 
Y = f(X,W).
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   Determining the logical values of arguments 
always takes into consideration the real variation 
limits  of  the  corresponding  quantities. These 
limits are related to the supposed most probable 
values  that  can be assumed by the plant  under 
specific conditions. In some cases, when this is 
imposed by the real conditions, it is allowed that 
they exceed the maximal acceptable values or are 
very  close  to  these  values.  The  degree  of 
membership  of  each  linguistic  variable  is 

assumed  in  accordance  with  these  probable 
values.  Furthermore,  when  MLPF  are  formed, 
technological  specialists  in  the  respective  area 
always  take part  with their  expert  statement  in 
determining  the  mutual  influence  of  individual 
parameters. Table 1  is  an  exemplary  table 
containing  logico-linguistic  values  of  the 
variables,  i. e.  of  the  arguments  and  function. 
Only a small part of the feasible combinations is 
shown in this table.

Table 1.

   The set of arguments Xi, for i = 1 ÷ n, Ws, for 
при s = 1 ÷ l and  the  set  of  function  Yj, for 
j = 1 ÷ k have  values  in  the  к-element  set  of 
logical values Aк (а1, а2, а3 .....ак). [1]
Using  probability  matrix Р = [psj] the 
probabilistic correspondence between arguments 
Xi, for i =1 ÷ n, Ws, for s = 1 ÷ l and the values 
of function Yj, for j = 1 ÷ k,  where s = 1 ÷ M is 
the number of the set, is preset. The number of 
possible sets is M = kn. The function assumes the 
form:
 y=f(X,W)/P{X,W} 

   In such a way the MLPF expresses the links between individual 
input, disturbing and output variables, and it will help establishing 
the  logical  connection  between  them.  Matrix  Р{F(X,W)} is 

represented in the form of a table (Table 2). The table values are 
based on the variants in Table 1. 

2. The  relationships  between  the  functions  and  arguments 
Y=f(X,W) are  derived  from  Table 2,  i. e.  the  table  form  is 
transformed into analytical one. A set of relationships is obtained:

Yi1=f1(X1, X2 X3… Xn,W1 W2 W3… Wl)
Yi2=f2(X1, X2 X3… Xn,W1 W2 W3… Wl)
Yi3=f3(X1, X2 X3… Xn,W1 W2 W3… Wl)
Yiu=fn(X1, X2 X3… Xn,W1 W2 W3… Wl)

   The  functional  relationships  can  be  used  for  making  an 
evaluation of the probabilities of its realization according to the 
argument  values. In  such  a  way,  in  accordance  with  the 
probability  laws  the  logical  probabilistic  function  assumes  the 
form of a logical function. Here follows an example for a possible 
functional relationship:
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   The minimal and maximal feasible probabilities are determined 
from  the  table  with  the  set  of  arguments.  Based  on  derived 
logical  functions  it  is  analyzed  when  they  are  minimally  or 
maximally probable.

CONCLUSIONS

   The method described can be used for forecasting the behavior 
of  a  multifactor  plant  characterized  by  non-determination  and 
stochasticity. In the case considered the pollution of a local plant, 
namely the river, is forecasted in accordance with the productivity 
rate of enterprises in that region and the local climate conditions.
   The MLPF written in table form provides a lighter variant of 
searching for the relationships between the  input and output as 
well as of finding possible controlling actions upon the process. 
For  the plant  described these are  the stoppage  of  water  with 
norm-exceeding ingredients and its purification in water treatment 
stations, knowing in advance the necessary amounts of reagents. 
It is possible to design a system of taking determinate samples 

that influence one another,  which will  enhance the reliability of 
MLPF.

   It is appropriate to use the graphs as a basis for forecasting the 
ecological monitoring  in a given settlement. The most effective 
approach is the MLP one as it permits embracing completely all 
the  factors influencing the environment.  Using this approach an 
accurate and relatively long-term forecast can be achieved. 
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