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У статті розглянуто застосування методу аналізу ієрархій, програм See5 та
ChemCad для вибору каталізатора процесу окислювальної конденсації метану
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В статье рассмотрено применение метода анализа иерархий, программ See5 и
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Вступ
Після енергетичної кризи погляд нафтохіміків звернувся в сторону природного
газу як альтернативного джерела вуглеводневої сировини. Розвідані запаси
природного газу перевершують аналогічні запаси нафти, до того ж його можна
віднести до поновлюваних джерел енергії і сировини.
На сьогоднішній день, однією з перспективних технологій є каталітичний
процес окислювальної конденсації метану (ОКМ), де цільовим продуктом виступає
етилен, який широко застосовується у хімічній промисловості і необхідність у якому
щороку зростає.
У нашому дослідженні правильний підбір каталізатора сприяє якісному
перетіканню процесу ОКМ, а отже сприяє отриманню якісної продукції. При виборі
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каталізатора необхідно враховувати параметри самого процесу, такі як: температура
реакції ОКМ, конверсія CH4, селективність C2-вуглеводнів, вихід C2-вуглеводнів та
швидкість реакції.
Умови досягнення високих показників процесів за тими чи іншими
параметрами часто є суперечливими [1]. Проблема підбору оптимального
каталізатора, як правило, є нетривіальною. Зазвичай важко знайти однозначно
найкраще рішення, тому може бути доречним використання деякої стратегії вибору
варіанта реалізації процесу та прийняття компромісних рішень.
Постановка задачі
Розробити систему підтримки прийняття рішень (СППР) для вибору
каталізатора на прикладі процесу окислювальної конденсації метану.
Аналіз досліджень
Для рішення цієї задачі була спроектована та програмно реалізована
Інтелектуальна СППР, яка має допомогти обирати каталізатор, найбільш ефективний
за даних умов процесу. Система має два основні інтелектуальні компоненти. Перший
з них базується на застосуванні методу аналізу ієрархій та потребує участі людиниексперта, другий – на методах інтелектуальної обробки даних (Data Mining) без участі
фахівця.
Структура СППР для вибору каталізатора представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура системи підтримки прийняття рішень
Як видно з рис. 1 система взаємодіє з трьома програмами:
1. Програма для вибору каталізатора за методом аналізу ієрархій, що призначена
для декомпозиції проблеми та поетапному встановленні пріоритетів на основі
попарних порівнянь.
2. Програма See5 призначена для інтелектуальної обробки великої кількості
“сирих” даних базуючись на дереві рішень.
3. Програма ChemCad призначена для комп’ютерного моделювання хімікотехнологічних процесів [2].
У відповідності до структури, у середовищі Visual C++, було розроблено СППР
для вибору каталізатора, головне вікно якої наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Головне вікно системи підтримки прийняття рішень
Висновки
Розроблена СППР для вибору каталізатора процесу ОКМ може бути корисною
при проектуванні та впроваджені відповідного виробництва, а також застосовуватися
операторами-технологами під час протікання процесу ОКМ.
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