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1. Вступ

Високий рівень технологічних і експлуатаційних 
властивостей сучасних споруд потребують створення 
нових будівельних матеріалів з високою якістю. При-
чому кількість показників якості може бути достатньо 
великою і їх значення можуть регламентуватися держав-
ними стандартами та встановлюватися споживачами са-
мих матеріалів. Тому завдання проектування рецептур 
будівельних сумішей багатокритеріальні і для вирішен-
ня такого виду завдань потрібно розглядати сукупність 
критеріїв якості в координатах рецептури суміші.

Одним з найбільш ефективних засобів при рішенні 
задач ідентифікації і оптимізації складних сумішевих 
систем в матеріалознавстві є експериментально-ста-
тистичне моделювання. У разі побудови адекватних 
експериментально-статистичних моделей, вважається 
доцільним проведення на їх основі багатокритерійно-
го пошуку оптимального рішення. Вирішення такої 
задачі з використанням функції бажаності виконано 
авторами в [1]. 

Основою концепцією, що використовується при бага-
токритеріальній оптимізації, є концепція недомінуючих 
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точок в просторі розв’язків – множині Парето. Для 
будь-якої допустимої точки за межами множини Па-
рето, знайдеться така точка множини Парето, в якій 
значення всіх цільових функцій не гірші, а принаймні 
однієї цільової функцієх краще. Отже розв’язок задачі 
багатокритеріальної оптимізації доцільно шукати в мно-
жині Парето, тому що будь-який інший розв’язок буде 
заздалегідь гіршим. Проте, після формування множини 
Парето задача вважається математично розв’язаною, тоб-
то розв’язки з множини Парето не можна розділити на 
більш та менш прийнятні. Очевидно, що з практичної 
точки зору такий підхід потребує доповненнь, що дозво-
лили б провести вибір одного ефективного варіанту.

Метою даного дослідження є побудова множини 
Парето для задачі оптимізації рецептури сухої буді-
вельної суміші і вибір з цієї множини оптимального з 
практичної точки зору варіанту.

2. Експериментально–статистичне моделювання 
складу суміші

Метою проведення експериментальних досліджень 
було одержання сухої будівельної суміші у відповідно-
сті до вимог пробного державного стандарту ДСТУ–П 
Б.В.2.7–128:2006 [2]. Суміш для проведення експери-
менту в даному дослідженні складалася з цементу М–
500 (14,5 ÷ 19% мас. в розчині), піску (67 ÷ 76% мас.), 
молотого кварцу (до 5% мас.), та модификуючої добавки 
(до 0,04% мас.).

На основі даної суміші приготовано розчин для 
мурування блоками та каменями з природного та штуч-
ного матеріалу (МР2). Випробування розчину прово-
дилось за методиками, викладеними в ГОСТ 5802–86 
[3]. Показники якості розчину, що визначалися в ек-
сперименті: y1 – густина затверділого розчину, кг/м3; 
y2 – границя міцності на розтяг при вигині, МПа; y3 
– границя міцності на стиск, МПа; y4 – рухомість, см. 
Розчин прийнято середнім по густині, тому її значення 
не повинне перевищувати 2000 кг/м3. Границя міцно-
сті на розтяг при вигині не регламентується вказаним 
ДСТУ, тому її значення в дослідженні визначено як 
максимально можливе за умов експерименту. Достат-
нім значенням міцності на стиск в даному дослідженні 
прийнято 14 МПа. Крім того, з практичної точки зору 
рухомість розчину повинна бути максимально можлива 
і не менша ніж передбачено ДСТУ (5 см.).

Факторами, що варіювалися в експерименті при-
йняті відношення компонентів [4] (див табл. 1)

Таблиця 1

Фактори, введені в математичні моделі

Позна-
чення

Відношення вмісту в розчині
Середній 

рівень

Інтервал 
варію-
вання

Х1 піску до цементу 4,38 0,86

Х2 води до цементу 1,28 0,32

Х3 добавки модифікуючої до 
цементу 0,0024 0,0016

Х4 кварцу молотого до цементу 0,25 0,25

Експериментально–статистичні математичні мо-
делі в дослідженні побудовані у вигляді (1):

За результатами регресійного аналізу встановлені 
оцінки значень коефіцієнтів моделей для всіх показ-
ників якості. Їх наведено в табл. 2.

Перевірка значущості одержаних коефіцієнтів в 
дослідженні не проводилася. За результатами пере-
вірки, всі побудовані експериментально–статистич-
ні моделі визнані адекватними об’єкту дослідження 
(перевірка проводилися за критерієм Фішера за рівня 
значущості 0,1).

Таблиця 2

Оцінки значень коефіцієнтів моделей

Коефіцієнти
Параметр оптимізації

y1 y2 y3 y4

b0 1643 2,28 3,48 5,92

b1 62,09 0,0520 0,843 0,867

b2 –192,6 –0,628 –4,58 –2,36

b3 –188,8 –0,207 –1,78 0,508

b4 –117,3 0,0588 –1,74 –2,87

b11 –1,180 –0,552 –1,80 1,78

b22 –207,1 0,444 0,0542 –2,94

b33 82,18 0,562 3,73 –2,07

b44 255,8 0,0924 2,31 3,15

b123 126,6 –0,281 –1,31 –0,324

b124 546,6 0,490 6,61 5,54

b134 174,5 –0,0391 1,18 1,04

b234 2,596 0,181 1,26 0,522

3. Особливості розв’язку задачі оптимізації

Одним з методів знаходження Парето-оптималь-
них розв’язків є перетворення задачі багатокрите-
ріальної оптимізації на задачу однокритеріальної 
оптимізації шляхом згортки окремих критеріїв опти-
мальності за адитивним (2) або мультиплікативним 
підходами [5]:
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де: S X( )  – функція згортки, X  – вектор факторів, 
f Xi( )  – часткові критерії оптимальності, wi – вагові кое-
фіцієнти критеріїв оптимальності, n – кількість критеріїв 
оптимальності.

В якості критеріїв оптимальності в даній роботі 
прийняті пронормовані за формулою (4) значення по-
казників якості:
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де yi ціл – цільові значення показників якості.
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Змінюючи вагові коефіцієнти (wi) одержимо точки 
множини Парето. Очевидно, що в загальному випадку 
така множина містить нескінченну кількість точок і з 
математичної точки зору ніяким чином не можна виз-
начити кращу з них.

В даному дослідженні для пошуку Парето-опти-
мальних точок згорнуті три критерії оптимальності, 
розраховані шляхом нормування показників якості 
y1, y2, y3. Вагові коефіцієнти цих показників у функції 
згортки змінювались з кроком 0,1. Четвертий показ-
ник якості використаний як критерій відбору точок з 
одержаної множини Парето.

4. Результати пошуку оптимального складу

Функції згортки, побудовані за формулами (2, 3) 
оптимізовані чисельним безградієнтним методом з 
точністю 0,001. Початкова точка для оптимізації виз-
начена за допомогою мультистрату з кроком 0,1. Ре-
зультати оптимізації функції згортки наведено в табл. 
3 і 4. Точки множини Парето, для яких порушені 
обмеження на значення показників якості з таблиць 
виключено.

Таким чином, при мультиплікативній згортці крите-
ріїв найкраще значення за всіма чотирма показниками 

Вагові коефіцієнти Значення факторів в оптимальній точці
Значення показників якості в оптимальній 

точці Функція 
згортки

w1 w2 w3 x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4

0,3 0,5 0,2 1 0,971 –0,909 –0,754 1950,3 3,72 12,75 5,69 0,0171

0,4 0,3 0,3 1 0,954 –1 –0,781 1985,3 3,94 14,00 5,61 0,0075

0,4 0,4 0,2 1 0,985 –1 –0,786 1985,6 3,93 14,00 5,70 0,0182

0,5 0,1 0,4 1 0,954 –1 –0,781 1985,3 3,94 14,00 5,61 0,0030

0,5 0,2 0,3 1 0,985 –1 –0,786 1985,6 3,93 14,00 5,70 0,0076

0,5 0,3 0,2 1 0,985 –1 –0,786 1985,6 3,93 14,00 5,70 0,0146

0,5 0,4 0,1 1 1 –1 –0,789 1985,6 3,92 14,00 5,74 0,0263

0,6 0,1 0,3 1 0,985 –1 –0,786 1985,6 3,93 14,00 5,70 0,0061

0,6 0,2 0,2 1 0,997 –1 –0,750 1950,2 3,85 13,36 5,61 0,0012

0,6 0,3 0,1 1 1 –1 –0,789 1985,6 3,92 14,00 5,74 0,0212

0,7 0,1 0,2 1 0,997 –1 –0,750 1950,2 3,85 13,36 5,61 0,0006

Таблиця 4

Точки множини Парето (мультиплікативна згортка)

Вагові коефіцієнти
Значення факторів в оптимальній 

точці
Значення показників якості в оптимальній точці Функція 

згортки
w1 w2 w3 x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4

0,1 0,1 0,8 1 0,842 –1 –0,762 1985,8 4,00 14,00 5,329 0,0162

0,1 0,2 0,7 1 0,842 –1 –0,762 1985,8 4,00 14,00 5,329 0,0304

0,1 0,3 0,6 1 0,843 –1 –0,762 1985,8 4,00 14,00 5,331 0,0447

0,1 0,4 0,5 1 0,843 –1 –0,762 1985,8 4,00 14,00 5,331 0,0589

0,2 0,1 0,7 1 0,842 –1 –0,762 1985,8 4,00 14,00 5,329 0,0180

0,2 0,2 0,6 1 0,842 –1 –0,762 1985,8 4,00 14,00 5,329 0,0322

0,2 0,3 0,5 1 0,842 –1 –0,762 1985,8 4,00 14,00 5,329 0,0464

0,2 0,4 0,4 1 0,686 –1 –0,738 1990,0 4,07 14,00 5,030 0,0551

0,3 0,1 0,6 1 0,842 –1 –0,762 1985,8 4,00 14,00 5,329 0,0198

0,3 0,2 0,5 1 0,842 –1 –0,762 1985,8 4,00 14,00 5,329 0,0340

0,3 0,3 0,4 1 0,686 –1 –0,738 1989,9 4,07 14,00 5,030 0,0444

0,3 0,4 0,3 1 0,686 –1 –0,738 1990,0 4,07 14,00 5,030 0,0571

0,4 0,1 0,5 1 0,842 –1 –0,762 1985,8 4,00 14,00 5,329 0,0216

0,4 0,2 0,4 1 0,683 –1 –0,738 1990,0 4,08 14,00 5,025 0,0337

0,4 0,3 0,3 1 0,683 –1 –0,738 1990,0 4,08 14,00 5,025 0,0464

0,4 0,4 0,2 1 0,686 –1 –0,738 1990,0 4,07 14,00 5,030 0,0592

0,5 0,1 0,4 1 0,826 –1 –0,759 1986,0 4,01 14,00 5,292 0,0233

0,5 0,2 0,3 1 0,683 –1 –0,738 1990,1 4,08 14,00 5,025 0,0357

0,5 0,3 0,2 1 0,683 –1 –0,738 1990,1 4,08 14,00 5,025 0,0484

0,6 0,2 0,2 1 0,679 –1 –0,737 1990,2 4,08 14,00 5,019 0,0377

Таблиця 5

Точки множини Парето (адитивна згортка)
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якості досягається в точці факторного простору: x1 = 1; 
x2= 1; x3= –1; x4= –0,789. Такі значення відповідають 
співвідношенню компонентів розчину: цемент 12,67%; 
пісок 66,38%; вода 20,27%, добавка модифікуюча 0,01%; 
кварц молотий 0,67%, що в перерахунку на суху суміш 
складає: цемент 15,89%; пісок 83,26%; добавка модифі-
куюча 0,013%; кварц молотий 0,84%.%. При цьому гу-
стина розчину після застигання 1985,6 кг/м3, границя 
міцності на розтяг при вигині 3,92 МПа; на стиск – 14 
МПа; рухомість – 5,74 см.

При адитивній згортці критеріїв найкраще значен-
ня за всіма чотирма показниками якості досягається 
в точці факторного простору: x1 = 1; x2= 0,843; x3= –1; 
x4= –0,762. Такі значення відповідають співвідношен-
ню компонентів розчину: цемент 12,74%; пісок 66,75%; 
вода 19,74%, добавка модифікуюча 0,01%; кварц молотий 
0,76%, що в перерахунку на суху суміш складає: цемент 
15,78%; пісок 83,17%; добавка модифікуюча 0,013%; кварц 
молотий 0,94%. При цьому густина розчину після за-
стигання 1985,8 кг/м3, границя міцності на розтяг при 
вигині 4 МПа; на стиск – 14 МПа; рухомість – 5,33 см.

Як видно, рецептури сумішей при використанні 
обох підходів згортки близькі. Як оптимальну до-
цільно обрати рецептуру, одержану з використанням 
мультиплікативної згортки. В цьому випадку рухли-
вість розчину дещо вища, при практично однакових 
значеннях інших показників якості

5. Висновки

Таким чином, в даній роботі використано принцип 
оптимальності за Парето і запропоновано спосіб від-
бору найбільш ефективного рішення для оптимізації 
рецептури сухої будівельної суміші за чотирма показ-
никами її якості. Запропонований підхід до розв’яз-

ку задачі багатокритеріальної оптимізації дав змогу 
визначити такий її склад, при якому забезпечується 
висока якість суміші з додержанням вимог державних 
стандартів. За умови проведення експериментальних 
досліджень, такий підхід може бути поширений на 
будівельні суміші різного призначення. 
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