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Запропоновано проект модернізації установки випарювання водного розчину 
гідроксиду натрію, що складається в створенні мережі теплообмінного обладнання для 
реалізації рекуперації тепла технологічних потоків процесу. Проектування було проведено 
за допомогою методів пінч-аналізу, а саме, був створений проект мережі теплообмінників, 
що реалізує мінімальне споживання зовнішніх енергоносіїв, і проведена його оптимізація. 
Було підібрано сучасне пластинчате теплообмінне обладнання та проведена економічна 
оцінка проекту. 

Ключові слова: гідроксид натрію, випарна установка, рекуперація енергії, пінч-аналіз, 
пластинчаті теплообмінники 
 

Предложен проект модернизации установки выпаривания водного раствора 
гидроксида натрия, состоящий в создании сети теплообменного оборудования для  
реализации рекуперации тепла технологических потоков процесса. Проектирование было 
проведено с помощью методов пинч-анализа, а именно, был создан проект сети 
теплообменников, реализующей минимальное потребление внешних энергоносителей, и 
проведена его оптимизация. Было подобрано современное пластинчатое теплообменное 
оборудование и произведена экономическая оценка проекта. 

Ключевые слова: гидроксид натрия, выпарная установка, рекуперация энергии, пинч-
анализ, пластинчатые теплообменники 
 

A project to modernize the installation of evaporation of an aqueous solution the sodium 
hydroxide, which consists in creating a network of heat exchanging equipment for the 
implementation of heat recovery of the flow process, was proposed. The design was carried out 
using pinch analysis methods, namely, a project of a network of heat exchangers that implements 
minimal consumption of external energy sources was created and its optimization was carried out. 
Modern plate heat exchange equipment was selected and the project was economically evaluated. 

Keywords: sodium hydroxide, evaporation unit, energy recovery, pinch analysis, plate heat 
exchangers 
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ВСТУП 
Дослідження, спрямовані на зниження витрат енергії та підвищення рівня 

рекуперації, є найактуальнішими, як з точки зору зниження собівартості продукції, 
що випускається, так і з точки зору екологічної безпеки. Можливості оптимального і 
раціонального проектування багатокорпусних випарних установок, шляхи економії 
енергії є об'єктами пильної уваги з точки зору економії енергії. Для вивчення процесу 
інтеграції теплових потоків найбільшого поширення набули методи пінч-аналізу, які 
дозволяють на стадії проектування запропонувати мережу рекуперативних 
теплообмінників, для максимального використання теплової енергії потоків системи 
(рекуперації). 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
При рішення задачі розташування теплообмінних апаратів з метою оптимізації 

загальної приведеної вартості проекту можна зіткнутися з класом проблем, що мають 
назву порогові проблеми. Щоби пояснити цю ситуацію, розглянемо варіанти 
розташування холодних та гарячих складових кривих на температурній діаграмі 
(рис.1,а). Якщо складені криві розташовані окремо та не мають перекриття, тобто 
сумісної проекції на ентальпійнуось, потужність зовнішніх утиліт (гарячих та 
холодних зовнішніх енергоносіїв) дорівнює сумарному тепловмісту гарячих та 
холодних потоків (∆Hгп=QHmin0, ∆Hхп=QCmin0). Якщо розташувати складені криві так, 
щоб розстань між ними по осі температур дорівнювала ∆Тmin1, їх проекції на ось 
ентальпії будуть мати спільну частину, що дорівнює потужності рекуперації тепла, 
яку можна здійснити при мінімальній температурній різниці ∆Тmin1 в 
рекуперативному теплообмінному обладнанні. Проекція частина гарячої складеної 
кривої на ось ентальпії – потужність холодної зовнішньої утиліти QCmin1, холодної 
складеної кривої – гарячої зовнішньої утиліти QHmin1. При подальшому зближенні 
складених кривих може виникнути ситуація, коли зникає потреба в одній з утиліт, 
наприклад в гарячій. При розстані по осі температур ∆Тmin2, потребується потужність 
холодної утиліти QCmin2, а потреба в гарячій утиліті відсутня. Така постановка задачі 
має назву порогової проблеми. 

На рис.1,б показано, що відбувається, якщо ми будемо зменшувати ∆Тmin. Для 
∆Тmin3<∆Тmin2 гарячі потоки потребують охолодження при низьких та при високих 
температурах. Загальна потужність можливої рекуперації не змінюється. Це 
суперечить принципам пінч-аналізу, а саме зростання капітальних витрат завдяки 
збільшенню поверхні теплообміну відбувається при незмінних витрат на енергоносії. 

Залежність в потужності утиліт, що потребуються, від значення ∆Тmin для 
класичної пінч-проблеми та для порогової проблеми зображено на рис 2а, 2б. Те 
значення ∆Тmin, починаючи з якого виникає потреба в обох видах утиліт, називають 
пороговим. 

Таким чином вибір ∆Тmin менше за порогове значення призводить до 
невиправдного зросту капітальних витрат. Якщо ∆Тmin перевищує порогове значення, 
ми отримуємо класичну пінч-проблему. 

При виборі ∆Тmin, що дорівнює пороговому значенню, ми маємо порогову 
задачу, що потребує подальшого аналізу для її вирішення.  

Лінія пінча характеризується тим що відділяє термодинамічно-сбалансовані 
системи, які є джерелом або стоком тепла. Тому в пороговій задачі пінч розташовано 
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на тому кінці складових кривих, де відсутня потреба в зовнішніх утилітах. Але 
максимальне зближення складених кривих може бути або в точці пінча, або в деякій 
проміжній точці (рис.3,а;3,б). У випадку, що зображено на рис.3,а, підходи до 
розташування теплообмінників не відрізняються від підходів рішення класичної пінч-
проблеми за правилами «вище пінча». Випадок, що відповідає рис.3,б, більш 
складний, тому що для реалізації мережі теплообмінників з максимальною 
рекуперацією тепла, має обмеження по нульовій потужності в холодних утилітах і по 
виконанню мінімальної температурної різниці в теплообмінному обладнанні ∆Тmin. 
 
 

 
а)  б) 

Рис. 1. Залежність між ∆Тmin та необхідною потужністю утиліт: 
а) межі мінімального значення потужності утиліт; 
б) розподіл холодної утиліти при зменшенні ∆Тmin 

 
 

 
а)  б) 

Рис. 2. Залежність мінімальної потужності утиліт від ∆Тmin: 
а) для класичної пінч-проблемі; 

б)для порогової проблеми 
 
 

Розглянемо принципову схему установки випарювання розчину NaOH (рис.4). 
В випарний апарат 1-го ступеню подається водний розчин NaOH з концентрацією 
13%, що заздалегідь підігрівається до температури 164 °С. Випарювання на 1-му 
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ступені здійснюється парою з котельні, на 2-му та 3-му ступенях – вторинною парою 
попередніх ступенів. Кінцевий продукт – NaOH з концентрацією 40% охолоджується 
до температури зберігання 35 °С. Схема містить кожухотрубчаті підігрівачі та 
охолоджувачі. Рекуперація тепла відсутня.  
 
 

 
а)  б) 

Рис. 3. Максимальне зближення складених кривих: 
а) у точці пінча; 

б) у проміжній точці 
 
 

 
Рис. 4. Принципова схема випарювання водного розчину NaOH 

 
Екстракція даних технологічної схеми дозволяє виділити технологічні потоки 

процесу для подальшої інтеграції, потокові дані представлено в табл. 1. Потоки 
конденсату з випарних корпусів об’єднано в один потік. Також додано потік технічної 
води для потреб виробництва. Згідно з термінологією пінч-аналізу СР – потокова 
теплоємність, ∆Н – потокова ентальпія або тепловміст. 
 

РІШЕННЯ ЗАДАЧІ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
Для створення проекту модернізації існуючої технологічної схеми було 

побудовано складені криві потоків процесу та розглянуто варіанти їх взаємного 
розташування на температурно-ентальпійній діаграмі. Це дослідження показало, що 
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при ∆Тmin ≈ 11,7 °С, ми має маємо порогову проблему, а саме – не має потреби в 
охолодженні, мінімальна потужність гарячих утиліт дорівнює 493,27 кВт (рис.5). При 
цьому точка максимального наближення складених кривих є внутрішньою. 
 

Таблиця 1. Дані технологічних потоків випарної установки для інтеграції 

№ Назва потоку Тип G, кг/с TS, °C Tt, °C c, кДж/ 
(кг·°С) 

СР, 
кВт/°С 

∆Н, 
кВт 

1 Суміш 
конденсатів гор 2,629 151,8 35 4,207 11,06 1291,83 

2 Розчин NaOH 
40% гор 1,26 103 35 3,25 4,095 278,48 

3 Розчин NaOH 
13% гор 3,89 25 164 3,651 14,202 1974,13 

4 Технічна вода хол 0,61 15 50 4,19 2,556 89,46 
 

 
 

Рис.5. Складені криві потоків: 1 – гарячих потоків, 2 – холодних потоків 
 

Зважаючи на це, було вибрано значення мінімальної температурної різниці 
∆Тmin = 12 °С, що забезпечує перехід від порогової задачі до класичної пінч-проблеми. 
В цьому випадку мінімальна необхідна потужність гарячих утиліт дорівнює 
498,02 кВт, холодних – 4,75 кВт, максимальна потужність рекуперації складає 
1570,3 кВт. 

Було побудовано сіткову діаграму потоків та, згідно правил пінч-аналізу, 
розташовано теплообмінні пристрої, що забезпечують максимальний рівень 
рекуперації тепла (рис.6).  

 

 
Рис.6. Сіткова діаграма мережі з максимальною потужністю рекуперації 
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Треба зазначити, що теплове навантаження теплообмінника 5 є суттєво малим, 

що дає підстави для оптимізації теплообмінної мережі з видаленням теплообмінника 
5 та деякого підвищення потужності зовнішніх утиліт, завдяки перенесенню тепла 
через пінч.  

Оптимізовану мережу представлено на рис.7. Навантаження охолоджувача 
збільшилося до 8,19 кВт. Температура потоку №4 не досягає температури пінча 
холодних потоків, тому порушення ∆Тmin = 12 °С не має. Витрати в гілках потоку №2 
було змінено з метою перерозподілу навантажень теплообмінників 2 та 3 таким 
чином, щоб потік №2 мав на холодному боці цих пристроїв температуру пінча і не 
було потреби встановлення додаткового підігрівача. Потужність гарячих утиліт 
збільшилася до 501,46 кВт, а сумарна потужність рекуперації зменшилася до 
1562,2 кВт. 
 

 
Рис.7. Оптимізована мережа з перенесенням тепла через пінч 

 
При формуванні технологічної схеми на базі сіткової діаграми було прийняте 

рішення відмовитися від встановлення охолоджувача, оскільки цільова температура 
готового продукту несуттєво відрізняється від температури, що досягнуто завдяки 
рекуперації. 

В якості теплообмінного обладнання були обрані пластинчаті теплообмінні 
апарати, що реалізують високий коефіцієнт теплопередачі і мають компактні розміри. 
Ці теплообмінники обиралися з номенклатури, що пропонує фірма AlfaLaval, і їх 
параметри, наведені у табл.2, було розраховано за допомогою програмного 
забезпечення CAS. 
 

Таблиця 2. Параметри теплообмінного обладнання 

Теплообмінник Тип  Кількість 
пластин Компоновка  Площа 

поверхні, м2 

Вартість, 
грн 
(без НДС) 

1 TL10P 45 2∙11Н+2∙11Н 22, 5 414513 
2 TL3B 18 1∙8MН / 1∙9ML 1,341 51843 

3 TL6B 27 1∙(10H+3ML) / 
1∙(10H+3MH) 6,385 138765 

4 М3 46 1∙23L / 1∙22L 1,472 63360 
Н СВ77 40 1∙19LW / 1∙20LG 4 69828 
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТУ 
Запропонований проект дозволяє знизити потужність граючої пари на 

1562,2 кВт, холодної води – на 1570,3 кВт. Таким чином передбачається економія 
близько 13,6 млн. грн. в рік. Капітальні затрати складають приблизно 1,5 млн. грн. 
Ефективність капітальних вкладень, що планується, дорівнює 7,3 грн./грн. 
Розрахунковий строк окупності проекту складе близько двох місяців. 
 

ВИСНОВКИ 
1. Аналіз варіантів розташування складених кривих потоків процесу показав, 

що при ∆Тmin ≈ 11,7 °С має місто так звана порогова задача. 
2. Обране для проектування ∆Тmin дозволяє сформулювати існуючу задачу як 

класичну пінч-проблему. 
3. Оптимізація проекту з максимальною рекуперацією тепла забезпечує 

скорочення капітальних вкладень завдяки незначному підвищенню витрат на 
зовнішні теплоносії. 

4. Економічна оцінка проекту показала його економічну доцільність. 
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Разработана математическая модель процесса выщелачивания титансодержащего 
сырья сульфатно-фторидным способом в виде уравнения регрессии для трёхфакторного 
полного эксперимента, основанного на кодированных переменных. Установлено, что 
наибольшее влияние на процесс оказывают факторы концентрация серной кислоты, 
температура процесса, их взаимодействие и мольное соотношение Ti:F. Определены 
оптимальные параметры процесса сульфатизации. 
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Розроблено математичну модель процесу вилуговування титановмісної сировини 

сульфатно-фторидним способом у вигляді рівняння регресії для трифакторного повного 
експерименту, що базується на кодованих змінних. Встановлено, що найбільший вплив на 
процес надають наступні фактори: концентрація сульфатної кислоти, температура 
процесу, їх взаємодія і мольної співвідношення Ti: F. Визначено оптимальні параметри 
процесу сульфатизації. 

Ключові слова: вилуговування, повний факторний експеримент, рівняння регресії, 
статистичний аналіз 
 

A mathematical model for the leaching process of titanium-bearing raw material by the 
sulphate-fluoride method has been developed as a regression equation for a three-factor full 
experiment based on coded variables. It was found that the factors most affecting the process are 
the concentration of sulfuric acid, the temperature of the process, its interaction and the molar ratio 
of Ti: F. The optimum parameters of the sulfatization process were determined. 

Keywords: leaching process, full factorial experiment, regression equation, statistical 
analysis 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Химико-технологические процессы протекают в достаточно сложных условиях, 

определяемых одновременным воздействием многих факторов: концентрационных, 
массообменных, температурных и т.д. Это определяет специфический подход к 
изучению этих многофакторных процессов, использование соответствующих методов 
обработки и анализа результатов, в частности методов математической статистики 
[1]. Грамотное планирование эксперимента в ряде случаев позволяет существенно 
сократить затраты времени и материальных средств на выполнение 
исследовательских работ. При этом, как правило, выдвигается условия получения 
данных с максимальной точностью. Это требует повышения числа экспериментов, а 
значит, увеличивается и его стоимость. В результате возникает задача оптимизации 
постановки эксперимента. Регрессионный анализ – один из основных методов 
математической статистики, который применяется для нахождения многофакторных 
моделей процесса и их оптимизации. Метод многофакторного эксперимента 
предполагает исследование совместного действия основных параметров и позволяет 
при правильной организации процесса исследования существенно сократить общее 
количество опытов[2].  

Переработка титансодержащего сырья в Украине осуществляется по 
сульфатной технологии. Доказано, что переработка, например, измененных 
ильменитовых концентратов сульфатным способом вскрытия даже при 
использовании наиболее "жестких" условий сульфатизации не позволяет в 
достаточной степени вскрывать исходный рудный материал из-за высокого 
содержания рутила в составе исходного сырья [3]. По нашему мнению, увеличить 
степень извлечения титана можно за счет введения фторида натрия в реакционную 
смесь. Фторид-ионы связывают ионы титана (IV) в прочные комплексы, что 
позволяет сдвинуть равновесное состояние реакции растворения рутила серной 
кислотой в сторону образования растворимых солей титана.  

Выщелачивание титансодержащего сырья является сложным процессом, на 
который оказывают влияние множество факторов, а значит, что данный процесс 
требует повышенного контроля. Так в процессе сульфатизации титансодержащего 
сырья сульфатно-фторидным способом с целью поиска способов оптимизации ХТП 
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следует оценить влияние следующих основных факторов: концентрации серной 
кислоты, как реакционной среды, температуры процесса и мольного соотношение 
смеси компонентов Ti:F. 
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Процесс выщелачивания рутила сульфатно-фторидным способом проводили в 

изотермических условиях при температурах 70 и 100 °С в тефлоновом реакторе без 
перемешивания реакционной смеси с мольный соотношением Ti:F = (1:1) и 
Ti:F = (1:2). Процесс сульфатизации проводили в избытке серной кислоты с 
начальными концентрациями 85 и 95% масс. После окончания процесса 
выщелачивания реакционную смесь разбавляли 5%-ной серной кислотой для 
предотвращения гидролиза солей титана. После этого суспензию центрифугировали и 
спектрофотометрически определяли содержание титана в виде пероксидного 
комплекса. Статистическая обработка данных, анализ уравнения регрессии процесса 
выщелачивания и оптимизационный анализ проводили в программном комплексе 
Statgraphics Centurion. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И АНАЛИЗ ДАННЫХ 
Для оптимизации процесса выщелачивания использовали метод 

полнофакторного эксперимента, выбрав в качестве параметра оптимизации степень 
извлечения титана в раствор (y, %). В качестве факторов, влияющих на процесс, были 
выбраны: 

− х1 – мольное соотношение компонентов Ti:F; 
− х2 – начальная концентрация серной кислоты, % масс.; 
− х3 – температура процесса выщелачивания. 

 
Таблица 1. Уровни факторов и интервалы их варьирования 

Факторы Основной 
уровень 

Интервал 
варьирования 

Верхний 
уровень 

Нижний 
уровень 

х1 1:1,5 (0:0,5) 1:2 1:1 
х2 90 5 85 95 
х3 85 15 70 100 

 
Таблица 2. Матрица планирования экспериментов 

№ 
эксп. 

х1 х2 х3 х1х2 х1х3 х2х3 y  

1 - - - + + + 7,2 
2 + - - − + − 6,7 
3 - + - − − + 4,1 
4 + + - + − − 5,5 
5 - - + + + − 18,5 
6 + - + − − + 43,1 
7 - + + − − − 8,5 
8 + + + + + + 11,5 

 
На основании полученных данных определили математическую модель 

процесса выщелачивания титансодержащего сырья сульфатно-фторидным способом в 
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виде уравнения регрессии для трёхфакторного полного эксперимента, основанного на 
кодированных переменных: 
 
y = 13,7375+4,1875⋅x1-6,3625⋅x2+7,8875⋅x3 - 3,0625⋅ х1х2+ 3,9375⋅ х1х3 -5,2625⋅ х2х3. (1) 
 

Дисперсионный анализ полученного уравнения математического описания 
процесса выщелачивания выявил статистически значимое влияние на степень 
извлечения титана в раствор факторов х1, х2, х3 и взаимодействие факторов 
х2 х3 (рис.1). 

Вертикальная линия на рис. 1 соответствует уровню значимости параметров. 
Бары, выходящие за пределы линии, являются статистически значимыми. 
Взаимодействия параметров AC и BC, что соответствует х1х3 и х1х2, соответственно, 
являются незначимыми. Таким образом, уравнение (1) преобразуется: 
 

y = 13,7375+4,1875⋅x1-6,3625⋅x2+7,8875⋅x3 -5,2625⋅ х2х3. (2) 
 

Регрессионный анализ уравнения математического описания процесса 
выщелачивания (при R2=97,1582%, P=0,95) показал, что уравнение адекватно. Таким 
образом, это доказывает целесообразность выбора значений параметров процесса 
сульфатизации.  
 
 

 
 

Рис. 1. Статистически значимое влияние факторов х1, х2, х3  
и их взаимодействия на процесс сульфатизации титансодержащего сырья 

 
 

Величины коэффициентов регрессии говорят о степени влияния факторов на 
параметр оптимизации (согласно уравнению 2), а знак при них указывает на то, как 
необходимо изменить факторы для улучшения функции отклика. Так, видно, что 
уменьшение концентрации серной кислоты (знак минус перед х2) или увеличение 
температуры процесс (знак плюс перед х3) увеличат значение функции отклика «у» 
(рис.1). 

Полученные поверхности отклика представлены на рис. 2,3,4. 
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Рис. 2. Площадь поверхности отклика процесса выщелачивания 
В качестве координат указанны факторы, влияющие на процесс: 
X(Ti) – функция отклика – степень извлечения титана в раствор 

 

 
Рис. 3. Графическая интерпретация уравнения регрессии трёхфакторного 

эксперимента процесса выщелачивания 
В качестве координат указанные факторы, влияющие на процесс 

Цветные области на графике – двухмерная проекция поверхности отклика 
 

При уменьшении значения начальной концентрации H2SO4 и повышении 
температуры процесса сульфатизации, увеличивается степень извлечения титана в 
раствор (рис. 3). Вместе с тем, увеличение мольного соотношения до Ti:F также 
увеличивает степень извлечения титана (рис. 4).  

В ходе многокритериального оптимизационного анализа математической 
модели найдена оптимальная комбинация значимых факторов множественной 
регрессии (табл. 3). 



КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 39 

 

 
 

Рис. 4. Графическая интерпретация уравнения регрессии трёхфакторного 
эксперимента процесса выщелачивания титансодержащего сырья 

сульфатно-фторидным способом 
Цветные области на графике – двухмерная проекция поверхности отклика 

 
Таблица 3. Результат оптимизационного анализа 

Фактор Нижний 
уровень 

Верхний 
уровень Оптимум Значение функции отклика при 

комбинации оптимумов, % 
х1 - + + 

44,43 х2 - + - 
х3 - + + 

 
ВЫВОДЫ 
Предложена математическая модель процесса выщелачивания 

титансодержащего сырья сульфатно-фторидным способом в виде уравнения 
регрессии для трёхфакторного полного эксперимента, основанного на кодированных 
переменных. Регрессионный анализ полученного уравнения показывает, что 
наибольшее влияние оказывают следующие факторы: концентрация серной кислоты, 
температура процесса, их взаимодействие и мольное соотношение Ti:F. 
Оптимизационный анализ определил наилучшую комбинацию параметров процесса 
сульфатизации: T=100ºC, C(H2SO4)=85% и мольное соотношение Ti:F = (1:2), при 
которой достигается степень извлечения титана 44,43% . 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Солтис М. М., Закордонський В. П. Математичне моделювання у хімії ті хімічній 
технології: навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 328 с.  
2. Адлер Ю. П. Введення в планування експерименту. Москва : Металургія, 1968. 
155 с. 
3. Скомороха В. Н., Зареченный В. Г., Воробьева И. П., Вакал С. В. Производство 
двуокиси титана пигментной сульфатным способом. Сумы : АТЗТ "Арсенал-Пресс", 
2002. 204 с. 
 



КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 40 
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В статті розглядається приклад застосування Fuzzy Logic Matlab для рішення задачі 
оцінювання ефективності роботи газотурбінного устаткування за різних значень 
параметрів повітря, що надходить до газотурбінного двигуна.  

Ключові слова: нечітка логіка, алгоритм Мамдані, газотурбінний двигун, очищення 
повітря 
 

В статье рассматривается пример применения Fuzzy Logic Matlab для решения 
задачи оценки эффективности работы газотурбинного оборудования при различных 
значениях параметров воздуха, поступающего в газотурбинного двигателя. 

Ключевые слова: нечеткая логика, алгоритм Мамдани, газотурбинный двигатель, 
очистка воздуха 
 

The article presents an example of the use of Fuzzy Logic Matlab for solving the problem of 
evaluating the efficiency of gas turbine equipment under various values of the parameters of air 
entering the gas turbine engine. 

Кeywords: Fuzzy logic, Mamdani algorithm, gas turbine engine, air purification 
 

Традиційно газотурбінне устаткування (ГТУ) широко використовується у 
промисловості та на транспорті. Останнім часом можна бачити  використання ГТУ і в 
енергетиці. Загальна ефективність та довговічність ГТУ залежить від якості повітря, 
яке надходить до ГТУ, де воно використовується для горіння газу. Повітря, що 
потрапляє з атмосфери, проходить через елементи ГТУ. Недостатнє очищення повітря 
сприяє зносу проточної частини двигуна, погіршує процес згорання палива, а в 
сучасних двигунах з високим коефіцієнтом корисної дії ще викликає засмічення 
каналів системи охолодження лопаток турбіни [1]. Зрозуміло, що атмосферне повітря 
завжди містить пил, як природного походження, так і викликається техногенними 
чинниками. Для уловлювання частинок пилу і очищення повітря очищення повітря 
від зважених частинок використовуються різноманітні газоочисні апарати та фільтри 
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[2, 3]. Таким чином, проблема очищення повітря, яке надходить до ГТУ, завжди 
актуальна.  

За наявності даних спостережень за роботою фільтрів (а їх, зазвичай, 
достатньо) проблему рішення забезпечення ефективної роботи ГТУ можна 
традиційно вирішувати методами та засобами моделювання [4]. При чому можна 
моделювати процес, як традиційними методами обробки інформації, так і з 
застосуванням інтелектуальних методів аналізу даних, що все більше застосовуються 
у різних галузях. Результати, отримані в такої обробки, можна використати для 
прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності роботи 
ГТУ, що завжди буде актуальною задачею. 

Останнім часом все більшого застосування знаходять патронні фільтри, 
основною особливістю яких є використання фільтруючих елементів із складчастою 
поверхнею [3]. Це забезпечує більшу поверхню фільтрації, при відносно низькій 
швидкості фільтрації, що, в свою чергу, дозволяє досягти високої ефективності 
очищення, забезпечує можливість збирати фільтри із універсальних блоків будь-якої 
продуктивності.  

Забруднення повітря характеризуються такими важливими параметрами, як 
розподіл частинок по розмірах та їх концентрація.  

У перших промислових газових турбінах швидкість повітря була відносно 
малою. При цьому великі частки не мали достатнього імпульсу, щоб пошкодити 
лопатки і викликати дефекти деталей турбіни. З розвитком газових турбін швидкості 
лопаток компресора зростали (як і температури горіння), що спричинило появу ерозії 
лопаток. Якщо для машин старого покоління досить найгрубішою фільтрації, то нові 
установки вимагають фільтрувальних систем із ще більш високим рівнем фільтрації. 
Основною характеристикою пиловловлюючих пристроїв є ефективність (степінь) 
очищення повітря від пилу, що можна розглядати як коефіцієнт корисної дії апарату. 
Цю міру можна виразити наступним чином: 
 

%100⋅
−

=
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C
CC

η
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Тобто ця міра (η) обчислюється, як різниця концентрації пилу в повітрі до 

очищення Cвх, і після очищення Cвих (відповідно мг/м3) та може бути виражена у 
відсотках (або в долях одиниці). На цю міру й орієнтуються при виборі 
пиловловлюючого пристрою відповідно до допустимого осадового вмісту в повітрі, 
що надходить на очищення. 

Як відомо, на якість очищення повітря фільтром впливає велика кількість 
чинників, серед яких температура повітря, що поступає на очищення, його швидкість 
і діаметр частинок пилу. Оскільки ці параметри, крім чисельного виміру можуть бути 
охарактеризовані в термінах високий, середній, низький та ін., було б доцільно 
застосувати апарат нечіткої логіки. Для цього було обрано пакет Fuzzy Logic 
середовища Matlab, де й був проведений аналіз ефективності фільтру з урахуванням 
нечіткості значень параметрів атмосферного повітря. 

Інтерфейс пакету Fuzzy Logic дозволяє створити систему нечіткого виведення із 
використанням алгоритмів Мамдані та Сугено [5]. Алгоритм Сугено реалізує 
побудову адаптивних нечітких нейронних мереж на основі даних. На відміну від 
алгоритму Мамдані цей алгоритм автоматизує деякі етапи побудови системи, але 
потребує на значну кількість достовірних даних, як будь-яка нейронна мережа. 



КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 42 

Графічні засоби пакету Fuzzy Logic дозволяють відслідковувати та аналізувати 
поведінку системи нечіткого виведення за обома алгоритмами. 

Для рішення поставленої задачі було обрано алгоритм Мамдані, який дозволяє 
розробити класичну систему нечіткого виведення за три основні кроки: 

Крок 1. Фазифікація або завдання досліджуваних кількісних характеристик у 
формі нечітких лінгвістичних змінних. 

Крок 2. Завдання правил виведення на основі знань та досвіду експертів. 
Крок 3. Дефазифікація - повернення від нечітких параметрів до чисельного 

результату (рис.1). 
Як нечіткі вхідні змінні було обрано такі параметри: 

• температура повітря, що поступає на очищення; 
• швидкість повітря;  
• діаметр частинок пилу. 

Ефективність фільтру була обрана в якості вихідної змінної.  
На етапі фазифікації вхідні та вихідна змінні були переведені у відповідні 

лінгвістичні змінні із заданими інтервальними значеннями, що відповідають 
категоріям низький, середній та високий. Також змінні могли приймати проміжні 
значення: вище або нижче середнього та ін. Оскільки усі розглянуті змінні процесу 
мають безперервний характер, було обрано функції приналежності, які мали гаусовий 
закон розподілення. При побудові системи нечіткого виводу на основі знань експертів 
та експериментальних даних було сформовано 10 правил, що встановлюють 
взаємозв'язок між вхідними змінними та вихідною змінною − ефективністю. 

Ефективність фільтру (%) за різних значень вхідних параметрів повітря можна 
оцінювати використовуючи режим перегляду  у вікні, яке зображено на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Діаграма нечіткого логічного виведення 
 

Використовуючи цей режим, можна досить швидко оцінити ефективність 
процесу при зміні значень параметрів повітря, що надходить. 

Побудована система надає можливість швидко здійснювати процедуру 
оцінювання ефективності процесу фільтрації на основі інструментарію нечіткої 
логіки і кількісно оцінити якість процесу очищення повітря. За необхідності вона 
може бути доповнена або змінена експертом введенням інших правил або 
корегуванням функцій приналежності для всіх змінних. 
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АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ 
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МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ 
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AUTOMATISATION OF THE CHOOSING PROCESS OF EQUIPMENT BASED 
ON THE HIERARCHIES ANALYSIS METHOD 
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«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
bugaeva_l@ukr.net 
 

В статті представлено застосування методу аналізу ієрархій на прикладі вибору 
обладнання для систем мембранного водоочищення.  Розглянуто алгоритм реалізації МАІ, 
на основі якого розроблено програму для автоматизації процесу вибору найкращого рішення.  

Ключові слова: автоматизація вибору рішень, метод аналізу ієрархій, мембранне 
водоочищення 
 

В статье представлено применение метода анализа иерархий на примере выбора 
оборудования для систем мембранной водоочистки. Рассмотрен алгоритм реализации МАИ, 
на основе которого разработана программа для автоматизации процесса выбора 
наилучшего решения. 

Ключевые слова: автоматизация выбора решений, метод анализа иерархий, 
мембранная водоочистка 
 

The article presents the application of the hierarchy analysis method on the example of 
choosing equipment for membrane water treatment systems. The algorithm for the implementation 
of the MAI, on the basis of which a program is developed to automatisation the process of choosing 
the best solution, is considered. 

Keywords: automatisation of decision making, hierarchy analysis method, membrane water 
treatment 
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С точки зору системного бачення [1, 2] при побудові різноманітних систем є 

природним використання їх ієрархічного представлення. Привабливість застосування 
ієрархій пояснюється цілою низкою міркувань: 

• Ієрархії надають більш докладну інформацію про структуру і функції системи 
на нижніх рівнях і забезпечують розгляд акторів та їхніх цілей на вищих 
рівнях. Наприклад, природу можна розглядати як актора, ціль якого 
використати певний матеріал і який підкоряється певним законам як 
обмеженням. 

• Природні системи, складені ієрархічно, будуються набагато ефективніше, ніж 
системи, зібрані в єдине ціле. 

• Ієрархії стійкі та гнучкі одночасно. Вони стійкі, тому що малі зміни 
викликають малий відклик, а гнучкі в тому розумінні, що введення доданків до 
добре структурованої ієрархії не руйнують її характеристик. 

• Ієрархічне представлення системи можна використати для опису того, як 
впливають зміни пріоритетів на верхніх рівнях на пріоритети елементів нижніх 
рівнів. 
У 70-80-ті роки минулого століття відомий американський вчений Т. Саати 

розробив, так званий, "ієрархічний аналітичний процес" (analytic hierarchy process, 
AHP). Цей потужний метод порівняльного аналізу та ранжування об'єктів, які 
характеризуються наборами критеріїв та показників, як кількісних, так і якісних, у 
літературі найчастіше називають методом аналізу ієрархій (МАІ) [3 - 6].  

Запропонований Т. Сааті метод застосовується для широкого кола задач, серед 
яких основними є: 

• Порівняльний аналіз об'єктів (багатокритеріальне ранжування). 
• Багатокритеріальний вибір кращого об'єкта (кращої альтернативи). 
• Розподіл ресурсів між проектами. 
• Проектування систем за кількісними та якісними характеристиками. 
• Процедура вибору за методом аналізу ієрархій має бути побудована у 

відповідності крокам алгоритму, що був запропонований Т.Сааті в роботі [3]: 
1. Визначення альтернатив; 
2. Визначення характеристик, по яких буде проводитися порівняння 

альтернатив; 
3. Проведення попарних порівнянь важливості характеристик; 
4. Визначення ваг характеристик; 
5. Проведення попарних порівнянь альтернатив по кожній характеристиці; 
6. Визначення ваг альтернатив по кожній характеристиці; 
7. Визначення зведеної ваги кожної альтернативи за формулою 

( )NiWVV
K

j
jjiзведенаi ,...,1;

1
,, =⋅= ∑

=
, 

де Vi, j ― вага i-ої альтернативи по j-й характеристиці; 
Wj ― вага j-ї характеристики; 
Vi зведена ― зведена вага i-ої альтернативи; 
К ― кількість характеристик; 
N ― кількість альтернатив. 

8. Вибір альтернативи з найбільшою вагою. 
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МАІ та описаний вище алгоритм було покладено в основу програми, яка була 
розроблена у середовищі Visual Basic. Програма має дружній інтерфейс, що дозволяє 
інженеру-технологу прийняти рішення― обрати найбільш прийнятну альтернативу із 
запропонованих, через нескладну процедуру попарного порівняння важливості 
показників якості (критеріїв) та якості альтернатив по кожному з цих показників 
якості. 

На сьогоднішній день розроблено багато ефективних технологій очищення 
стічних вод промисловості і комунального господарства, серед яких знайшли своє 
місце мембранні технології. Тому в роботі розглянуто, як приклад, застосування МАІ 
саме до цих процесів водоочищення. Крім того зрозуміло, що застосування різних 
технологічних схем очищення супроводжується вибором їх складових апаратів. Для 
вибору з багатьох альтернатив вибору обладнання для систем мембранного очищення 
метод аналізу ієрархій також може бути корисним, тому що вже показав свою 
ефективність при прийнятті рішень широкого кола задач. 

Розглянутий алгоритм реалізації МАІ був застосований для автоматизації 
процесу вибору найбільш ефективної системи водоочищення на базі мембранного 
методу та її відповідної апаратної реалізації.  

Як приклад було проведено вибір серед 10 мембран для ультрафільтрації 
(рис.1).  

Після вводу матриці альтернатив слід вибрати пункт головного меню 
«Програма / Підготувати таблиці для порівнянь». Відбудеться перехід на закладку 
«Проведення попарних порівнянь» (рис. 2). Вона має дві свої внутрішні закладки: для 
проведення попарних порівнянь окремо критеріїв та альтернатив. Усі можливі пари, 
які слід порівняти, можна впорядковано перебрати наступним чином: у лівому полі 
вибору виділити елемент №1 (критерій або альтернативу, залежно від закладки). У 
правому полі вибору лишаються елементи 2 … N, де N ― загальна кількість 
елементів. Слід почергово вибирати елемент із цього набору і виставляти перевагу 
шляхом вмикання відповідного перемикача (за замовчуванням увімкнутий перемикач 
«варіанти рівноцінні»). Після перебору усіх пар «елемент №1 ― інший елемент» у 
лівому полі вибору слід вибрати елемент №2. У правому після цього лишаються 
елементи 3 … N (це якщо не увімкнута опція «повний список», перемикач якої 
знаходиться у нижній частині закладок. У цьому випадку у правому полі будуть усі 
елементи від першого по останній, окрім виділеного у лівому, але у цьому разі 
матимемо надлишковий набір пар). Повторюємо перебір елементів правого поля з 
виставленням переваг, тепер уже у парах «елемент №2 ― елемент з більшим 
номером». Так слід продовжувати до пари «передостанній елемент ― останній 
елемент».  
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Рис. 1. Програма «Метод аналізу ієрархій», закладка «Альтернативи» 
 
 

 
 

Рис. 2. Програма «Метод аналізу ієрархій»,  
закладка «Проведення попарних порівнянь» 

 
 

Так як альтернативи слід порівнювати по кожному критерію, на закладці 
«Порівняння альтернатив» слід повторювати вище описану процедуру перебору 
стільки разів, скільки є критеріїв, виділяючи потрібний критерій у вікні вибору в 
нижній частині закладки.  

Результати вибору динамічно оновлюються на внутрішніх закладинках 
«Матриці значимості» (рис. 3). 
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Рис. 3. Програма «Метод аналізу ієрархій», 
закладка «Матриці значимості» 

 
 
 

Після проведення порівнянь слід вибрати пункт головного меню «Програма / 
Розрахунок». За алгоритмом методу аналізу ієрархій буде проведено визначення ваг 
альтернатив. Результат буде виведено на однойменній закладці (рис. 4). 
 
 

 
 

Рис. 4. Програма «Метод аналізу ієрархій», закладка «Результат» 
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Матриці альтернатив та попарних порівнянь можна завантажити з текстових 
файлів (мають бути окремими файл з матрицею альтернатив, файл з матрицею 
порівнянь критеріїв та файл з матрицями порівнянь альтернатив). Для цього 
призначені пункти головного меню «Файл / завантажити матрицю … ». Аналогічно ці 
матриці можна зберегти у текстовому форматі. Для їх розрізнення пропонується 
вказувати різні розширення: «alt» для файлу матриці альтернатив, «cmp» для файлів 
матриць порівнянь.  

В кінці роботи програма визначає ваги альтернатив (рис.4). Найкращим буде 
рішення, що має найбільшу вагу - в нашому випадку шостий варіант буде найкращим. 
У останньому стовпчику можна бачити ваги всіх варіантів: 

За необхідності програма може бути наповнена іншими характеристиками та 
варіантами альтернатив, що можуть бути запропоновані експертами-технологами. 
Матриці альтернатив та попарних порівнянь можна завантажити з текстових файлів. 
Тобто програма може автоматизувати процедуру вибору варіанту рішень для 
широкого кола задач. Зрозуміло, що набір альтернатив та характеристик має бути 
запропонований експертом у визначеній області.  
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОТСУТСТВИЯ КРИТЕРИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В 
РАСЧЕТЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МЕТОДОМ 
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The computer model of the "plate type" heat exchanger element with a special stamp is 
constructed. With SolidWorks software package was defined parameters of process, such as 
diagrams of temperature distribution in the liquid flow, hydraulic resistance and speed distribution. 
The method of determining the heat transfer coefficient for special designs of heat-exchange plates 
is proposed. 

Keywords: heat transfer coefficient, SolidWorks, plate heat exchanger 
 

Побудовано комп’ютерну модель елемента теплообмінника типу «пластинчатого» 
зі спеціальною виштамповкою. За допомогою програмного пакету SolidWorks визначено 
параметри процесу теплообміну, такі як епюра розподілу температури в потоці рідини, 
гідравлічний опір конструкції , та розподіл швидкостей. Запропоновано методику 
визначення коефіцієнта теплопередачі для спеціальних конструкцій теплообмінних пластин. 

Ключові слова: коефіцієнт теплопередачі, SolidWorks, пластинчатий теплообмінник 
 

Построено компьютерную модель элемента теплообменника типа «пластинчатого» 
со специальной выштамповкой. С помощью программного пакета SolidWorks определены 
параметры процесса теплообмена, такие как эпюра распределения температуры в потоке 
жидкости, гидравлическое сопротивление конструкции, и распределение скоростей. 
Предложена методика определения коэффициента теплопередачи для специальных 
конструкций теплообменных пластин. 

Ключевые слова: коэффициент теплопередачи, SolidWorks, пластинчатый 
теплообменник 
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INTRODUCTION 
In purpose of designing new productions, engineers are often confronted with the 

problem of determining the technical characteristics of the equipment by not experimental 
way. This is due to the fact that the new apparatus can contain elements for describing the 
technological parameters of which there are no criterion equations. In this case, the methods 
of computer simulation using CAD come to the aid [1-2]. 

The essence of computer modeling is to obtain quantitative and qualitative results 
from the existing model. Computer model helps monitor and investigate phenomena and 
processes in the dynamics of their deployment, perform multiple test patterns to obtain 
various quantitative indicators, in numeric or graphical representation, particularly those 
that need to perform complex, time-consuming calculations [3-4]. 

The purpose of the study is to develop a methodology for determining the heat 
transfer coefficient of a new design of a stamp for plate using computer simulation. 
 

CONSTRUCTION OF THE GEOMETRY OF THE MODEL AND THE 
ESTABLISHMENT OF BOUNDARY CONDITIONS 

In order to carry out the simulation, the geometry of the device was constructed, 
which allows us to trace the distribution of temperature and pressure along the surface of the 
heat exchange plate. On Fig. 1 presented a collection of structural element. It consists of 2 
heat exchanger plates 1, that have a special stamp 3 and gasket 2 for locking the circuit. The 
boundary conditions were specified for the study process: the temperature of the coolant at 
the inlet (Fig. 2), the pressure of the external environment (Fig. 3) and the temperature of 
the wall of the environment on both sides. 
 

 
Fig. 1. Assembling the construction element 

1 - plate heat exchanger, 2 - gasket, 3 - special stamp 
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              Fig. 2. Coolantinlet    Fig. 3. Environmental pressure (outlet) 

 
 
 

ANALYSIS OF SIMULATION RESULTS 
The study of the influence of the geometry of the stamp on the intensity of heat 

transfer was carried out. 
On Fig. 4 shows the temperature distribution of the heat exchanger plate with a 

special stamp, the temperature gradients 8 ℃. 
 
 
 

 
Fig. 4. Temperature distribution on a heat exchanger plate with a special stamp 

 
 
 

On Fig. 5 shows the pressure distribution on the heat exchanger plate with a special 
stamp, the pressure drop is around 1300 Pa. 
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Fig. 5. Pressure distribution on the heat exchanger  

plate with special stamp 
 

METHOD OF DETERMINING THE HEAT TRANSFER COEFFICIENT OF 
A HEAT-EXCHANGE PLATE OF A SPECIAL CONSTRUCTION USING DATA 
OF COMPUTER MODELING 

The first step is to determine the amount of heat transmitted through the investigated 
plate with a special stamp: 

Q = W1 Fc (t1 – t2) c ρ, 
Where W1 – the velocity of water flow in the channels (boundary conditions of the 

simulation), Fc – the cross-sectional area of the channel between the plates (defined as the 
parameter from the constructed model), t1 – the temperature of the coolant at inlet (boundary 
conditions of the simulation); t2 – the temperature of the coolant at the outlet (determined 
from the diagram obtained as a result of computer simulation). 

The heat transfer coefficient is determined from the Newton-Richman equation: 
Kt = Q / (Fp Δt) 

where Fp– area of the section of the plate with stamp (determined from the model); 
Δt – average temperature difference (technologic al process parameter). 
 

CONCLUSIONS 
The method of determining the thermal equation of heat transfer on the example of 

heat exchanger plates with a special stamp is proposed. This technique can be used for 
indicative calculations and design of heat-exchange equipment of the new design. 
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The paper addresses some aspects of justification of numerical method choice for the 
purpose of process technology simulation.  

A set of widely used numerical methods for solving systems of differential equation are 
tested and compared for their ability to solve stiff models of thermal decomposition of chrome 
trioxide mixed with chrome. 

The numerical methods tested on such systems were advanced Euler method, fourth-order 
Runge-Kutta algorithm, and Gragg-Bulirsch-Stoer algorithm. 

It was determined that above mentioned methods differ significantly in terms of accuracy 
and efhciency. Nevertheless, for the tests carried out it appears that Gragg-Bulirsch-Stoer 
algorithm is the preferred method (for a given type of model). 

Keywords: thermal decomposition, chromium trioxide, thermokinetic equations, numerical 
integration, system of stiff differential equations 
 

Статтю присвячено деяким аспектам обґрунтування вибору чисельного методу для 
цілей моделювання технологічних процесів. 

Для зазначених цілей був апробований набір поширених чисельних методів розв'язання 
систем диференційних рівнянь: модифікований метод Ейлера, метод Рунге-Кутта 
четвертого порядку, метод Грегга-Булірша-Штера. Було проведено порівняння даних 
методів з точки зору можливості вирішення моделей термічного розкладання триоксиду 
хрому, змішаного з хромом, у вигляді систем жорстких диференціальних рівнянь. 

Було встановлено, що вищезгадані методи значно відрізняються з точки зору 
точності і ефективності. За сукупністю проведених досліджень як пріоритетний метод 
комп'ютерної реалізації даного типу моделей рекомендований алгоритм Грегга-Булірша-
Штера. 

Ключові слова: термічне розкладання, триоксид хрому, термокінетичні рівняння, 
чисельне інтегрування, система жорстких диференціальних рівнянь 
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Статья посвящена некоторым аспектам обоснования выбора численного метода для 

целей моделирования технологических процессов. 
Для указанных целей был апробирован набор распространенных численных методов 

решения систем дифференциальных уравнений: модифицированный метод Эйлера, метод 
Рунге-Кутты четвертого порядка, метод Грэгга-Булирша-Штёра. Было проведено 
сравнение данных методов с точки зрения способности решения моделей термического 
разложения триоксида хрома, смешанного с хромом в виде систем жестких 
дифференциальных уравнений. 

Было установлено, что вышеупомянутые методы значительно отличаются с точки 
зрения точности и эффективности. По совокупности проведенных исследований в качестве 
предпочтительного метода компьютерной реализации данного типа модели рекомендован 
алгоритм Грэгга-Булирша-Штёра. 

Ключевые слова: термическое разложение, триоксид хрома, термокинетические 
уравнения, численное интегрирование, система жестких дифференциальных уравнений 
 

The present article sought to computer simulation of irreversible processes of thermal 
decomposition (in the presence of atmospheric oxygen) of chromium (VI) oxide in its 
mixture with chromium. Among the goals of computer simulation was, in particular, the 
study of the technological regimes of the process of incorporating nanodispersed particles 
by chemical deposition, determining the range of parameters that allow carrying out the 
process of entering nanoscale chromium oxides safely. 

The research program included: 1) structural identification (i.e. working out of 
mathematical description) of the subject of inquiry; 2) experiments with subsequent 
parametric identification of the mathematical description using experimental data; 3) the 
choice of numerical methods for solving mathematical descriptions and the development of 
special simulation software; 4) computational experiment and decision making based on the 
computer model. 

The mechanism of the decomposition process of chromium oxide (VI) in a mixture 
with chromium can be represented as parallel-sequential reactions as follows: 
 

 

(1) 

 
 

 
 

 
 

 
 

The mathematical description of the process under study is based on the following 
considerations. The decomposition reaction of chromium trioxide occurs due to external 
heat supply. The interaction takes place in the solid phase. In this regard, in accordance with 
the Onsager’s linear law, the temperature change for solid-phase reactions can be described 
as a first approximation by a differential equation as follows: 
 

 
 

(2) 

 
Based on (2), for the process under study, which is carried out in accordance with 

mechanism (1), subject to a number of assumptions and simplifications (among which, in 
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particular, the following: the modeled entity is considered as a plug-flow reactor, the flow of 
molecular oxygen is considered constant, etc.), the kinetic model will take the following 
form: 
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(3) 

where [O], [O2] are atomic and molecular oxygen concentrations, mole/m3; k1, k2, k3, 
k4, k5 are reaction rate constants; H1, H2, H3, H4, H5, are the enthalpies of the corresponding 
chromium oxide decomposition reactions, P  – air flow. 

The set of initial conditions corresponds to the mathematical model (3). In particular, 
the initial temperature of the oxidation process is 293 °C. 

When choosing numerical methods for solving the mathematical description (3), the 
authors encountered manifestations of the instability of numerical solutions. For some 
values of the parameters of the model (3) in the process of solving, the stiffness of 
differential equations manifests itself. In particular, the integral curves can take the typical 
appearance of harmonics with increasing amplitude. 

The studied set of parallel-sequential reactions has a high parametric sensitivity, i.e. 
even negligeable changes in the values of each of the control parameters (e.g. reaction rate 
constants) can lead to a fundamental change the process state. Also, as it became clear from 
experimental studies (see, for example, [1]), for a number of modes of the process in the 
field of thermodynamic instability, oscillations of thermokinetic parameters are 
characteristic. 

With this in mind, the authors were tasked with choosing a stable numerical method 
for solving the Cauchy problem (3). The objective is to ensure the stability of the solution of 
the problem at the stage of computer simulation, that is, to eliminate the "noise pollution" of 
the results of computational experiments with errors of numerical integration of the model. 

A similar problem of justifying the choice of a numerical method for solving a 
system of stiff ordinary differential equations was solved in a general form, in particular, in 
[2]. The set of solver subroutines (which included a fourth-order Runge-Kutta routine, a 
Hamming predictor-corrector routine, an Adams predictor-corrector routine, a Gear 
predictor-corrector routine, a Bulirsch-Stoer routine, and a sixth-order Runge-Kutta routine) 
was tested on several salient case studies, from the literature. 

The problem of comparing numerical methods for solving systems of chemical 
kinetics equations was solved primarily for the complex problems of atmospheric chemistry 
kinetics – see [3-6], and also for fuel combustion process simulation [7, 8], simulation of 
biochemical kinetics [9], etc. 

In this work, the system of differential equations (3) with the corresponding initial 
conditions was solved by the advanced Euler method, fourth-order Runge-Kutta method, 
and the extrapolation method of Gragg-Bulirsch-Stoer [10]. A fragment of the plan of 
computational experiment for studying the stability of numerical solutions is given in 
Table 1. 
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Table 1. A fragment of the plan of computational experiment for studying the stability of 

model numerical solutions 
No k1 k2 k3 k4 k5 
1 0.01 0.005 0.0001 0.001 0.001 

2 0.05 0.005 0.0001 0.001 0.001 
… … … … … … 

 
 

In the first phase, the integral curves were constructed, which represented the time 
distribution of the concentrations and temperature values for the system under study. In 
particular, Fig. 1 shows one of the variants of the thermokinetic behavior of the system: 
time distribution of temperature values (for one of sets of reaction rate constants as well as 
for “large” time integration step h=0.5 sec), corresponding to the third equation of the 
system of equations (3). Fig. 1 also shows an analytical solution of the Cauchy problem (3). 
 
 

          

T,
 K

 

t, sec 

Euler method 

analytical solution 

Runge-Kutta method 
Gragg-Bulirsch-Stoer method 
 

k1 = 0.01, k2 = 0.005, k3 = 0.0001,  
k4 = 0.001, k5 = 0.001 

 
Fig. 1. The process thermokinetics: temperature vs time curves 

(Time integration step is 0.5 sec.) 
 

One can clearly see that it is sometimes difficult to judge the comparative 
effectiveness of the numerical integration methods applied using integral curves only. 

Therefore, in order to get a comparison of the methods’ accuracy several additional 
estimates have been made. 
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The total error value was compared with the degree of precision of the each 

numerical method. Furthermore, to identify the effect of stiffness on accuracy the ratio of 
the total error to the degree of precision was compared with the stiffness of the various 
numerical methods.  
 

CONCLUSIONS  
The complexity and stiffness of thermokinetic models for thermal decomposition 

processes generally calls for the use of highly efficient solvers. The results demonstrate that 
the Gragg-Bulirsch-Stoer algorithm is probably the most effective for system of stiff 
differential equations (3). In the future work, specialized software using a Gragg-Bulirsch-
Stoer algorithm is being planned to create. 
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Досліджено фізико-хімічні закономірності процесу флокуляції. Вивчено вплив 
концентрації реагентів на ефективність процесів. Проведено оптимізацію процесу 
флокуляції суспензій за допомогою природних високомолекулярних сполук. Розраховані 
гідродинамічні параметри макромолекул. 
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Изучены физико-химические закономерности процесса флокуляции. Показано влияние 
концентрации реагентов на ее эффективность. Проведена оптимизация процесса 
флокуляции суспензий с помощью природных высокомолекулярных соединений. Рассчитаны 
гидродинамические параметры макромолекул. 

Ключевые слова: оптимизация, флокуляция, суспензии 
 

The physicochemical regularities of the flocculation process studied. The effect of reagent 
concentration on its effectiveness studied. The process of suspension flocculation optimized with the 
help of natural high-molecular compounds. Calculated hydrodynamic parameters of 
macromolecules. 

Keywords: optimization, sorption, flocculation, organic substances 
 

Вже при незначному вмісті органічних речовин у воді спостерігається їх 
пролонгована дія на водні біоресурси та живі організми. Актуальності набуває 
використання нових технологій, що потребують значних матеріальних затрат, або 
нових матеріалів, які дозволяють значно підвищити ефективність існуючих методів.  

Методи флокуляції з використанням високомолекулярних сполук синтетичного 
та природного походження зарекомендували себе як прості, доступні та 
високоефективні для очистки поверхневих та стічних вод. В останні роки 
збільшується використання полімерів з метою ефективного розділення фаз не тільки у 
водоочистці, а також в біотехнології,  харчовій та фармацевтичній промисловості.   

В літературі широко представлені відомості щодо вивчення закономірностей 
флокуляції дисперсій полімерами різної природи [1], особливо синтетичними. Однак, 
відомо також, що мономери синтетичних флокулянтів, таких як поліакриламід, 
токсичні [2]. Екологічно безпечною та доступною альтернативою синтетичним 
флокулянтам є полімери природного походження, композиції синтетичних полімерів 
з природними флокулянтами або неорганічними коагулянтами. 
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Метод флокуляції набув широкого поширення для очищення не тільки 

природних вод, а також  стічних вод хімічних виробництв: нафтохімічних, 
целюлозно-паперових, виробництва синтетичних смол, волокон і пластмас та інших. 
Флокуляція може бути також транспортним етапом, що приводить до зіткнення між 
частинками з утворенням агрегатів, але для видалення їх з водних розчинів 
використовують відстоювання, фільтрацію або флотацію. 

Складним завданням є оптимізація процесу флокуляції: підбір найбільш 
ефективного флокулянту, якій діє у широкому інтервалі температур, концентрацій та 
рН розчинів.  На швидкість і ефективність процесу флокуляції впливають багато 
чинників: концентрація частинок і властивості їх поверхні, природа і розмір 
макромолекул, витрата флокулянта, pH, температура, розчинені у воді домішки, 
перемішування, послідовність введення коагулянтів і флокулянтів. 

При оптимальній кількості доданого флокулянта утворюються не пов'язані між 
собою агрегати, здатні до швидкого осадження. При дуже малих і великих кількостях 
полімеру може спостерігатися не флокуляція, а, навпаки, стабілізація дисперсної 
системи. При надмірній кількості флокулянта в воді може також утворитися густа 
сітка асоційованих молекул полімеру, що перешкоджає зближенню і агрегації 
частинок суспензії. Зі збільшенням розміру макромолекул зростає кількість сегментів, 
здатних до адсорбції на частинках. Це призводить до утворення більших агрегатів. 
Найбільш ефективна флокуляція повинна спостерігатися при певному співвідношенні 
між розмірами частинок і макромолекул полімеру. 

Залежно від кількості і дисперсності фази, цілей і умов флокуляції, типу 
реагенту, робочі концентрації флокулянта змінюються в широких межах. 
Використання флокулянтів дозволяє поліпшити якість води при мінімізації часу 
відстоювання, досягати запланованої продуктивності при менших витратах.  

Дослідження присвячені виявленню оптимальних параметрів проведення 
процесу флокуляції суспензій за допомогою високомолекулярних сполук 
синтетичного та природного походження.  

Флокуляцію досліджували у суспензіях каоліну Глуховецького родовища. 
Флокуляцію суспензій проводили за допомогою природних та синтетичних полімерів. 
Синтетичний флокулянт поліакриламід (ПАА гідролізований), високоефективний, 
водорозчинний поліелектроліт, водні розчини мають велику в’язкість, яка 
збільшується зі збільшенням молекулярної маси полімеру. Поліакриламід добре 
розчиняється в полярних розчинниках, які можуть утворювати водневі зв’язки. 
Гідролізується з утворенням поліакрилової кислоти та її солей, у присутності 
надлишку кислоти утворюється катіонна форма поліакриламіду. 

Синтетичний флокулянт Gardofloc FA200 (GFA 200) – товарний продукт 
компанії Chemetall Polska, відносять до аніонних флокулянтів акриламідного типу. 
При 20°С слабо розчинений у воді, рН близько 6,0, при нагріванні відбувається 
термічний розклад.  

Природний флокулянт хітозан (ХТЗ) – товарний продукт компанії HGD Tech. 
Co. LTD, амінополісахарид 2-аміно-2-дезокси-β-D-глюкан, розчиняється у воді лише у 
тому випадку, якщо більшість його аміногруп протоновані, тобто при рН<5. 
Молекула хітозану містить в собі велику кількість вільних аміногруп, що дозволяє 
йому зв’язувати іони гідрогену і здобувати надлишковий позитивний заряд, це надає 
хітозану властивості поліелектроліту і катіонного флокулянту. Володіє високою 
сорбційною ємністю і селективністю.  
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Природний флокулянт альгінат натрію (АН). Натрієва сіль альгінової 

(водоростевої) кислоти. Це спіралеподібний ланцюг з ланок Д-маннуровой кислоти, 
з'єднаних β-1,4-зв'язками. Аніонний поліелектроліт з високою колоїдно - хімічною 
активністю. Альгінат натрію може згущувати глинисті суспензії, а також має 
стабілізуючі властивості. Розчиняється повільно у воді (краще при нагріванні в 
присутності спирту, гліцерину або цукру), утворюються високов'язкі розчини.  

Седиментаційний аналіз суспензій використовували для визначення розмірів 
часток та флокулюючої здатності. Седиментаційний аналіз ґрунтується на залежності 
швидкості осідання частинок від їх розмірів. Була використана методика 
безперервного виміру седиментаційного осідання суспензій за допомогою торсіонних 
вагів. По отриманим експериментальним даним будували седиментаційну криву - 
залежність маси осідання від часу. Експериментальну криву обробляли графічним 
способом і отримували дані для побудови інтегральної та диференційної  кривих 
розподілу часток за розміром.   

З метою якісного порівняння флокул, що утворюються в суспензіях каоліну, 
використовували монокулярний мікроскоп XS-2610. Приготування зразків 
проводилося таким чином, щоб зберегти нативний розмір часток.  

Математична обробка кінетичних кривих седиментації дозволила визначити 
оптимальні розміри флокул, яким відповідають найбільш вірогідні радіуси часток в 
досліджуваних системах. Додавання флокулянтів значно прискорює освітлення 
суспензій. Час освітлення скорочується з 700 с до 45 с для хітозану, до 45 с для 
альгінату натрію, до 60 с для Gardofloc FА 200, до 90 с для поліакриламіду. В процесі 
флокуляції утворюються більш об’ємні флокули. Так, при додаванні ПАА та GFА 200  
найбільш вірогідній радіус частинок збільшується практично в два рази: до 
(1,6…1,8)∙10-5 м;  хітозану та альгінату натрію до (1,8…2,2)∙10-5 м. (рис. 1-4). 
 
 

 
 

Рис. 1. Інтегральні криві розподілу за розміром часток каоліну у воді (1);  
в розчинах ПАА (2); GFA 200 (3) 
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Рис. 2. Інтегральні криві розподілу за розміром часток каоліну у воді (1); 
в розчинах АН (2); ХТЗ (3) 

 
 

 
 

Рис. 3. Диференційні криві розподілу за розміром часток каоліну в воді (1); 
в розчинах ПАА (2); GFA 200 (3) 

 
 

Порівняння властивостей синтетичних та природних флокулянтів показує, що 
природні флокулянти діють не менш ефективно. Ступінь освітлення суспензій 
каоліну має незначну залежить від концентрації введеного GFA 200 та ХТЗ. 

Було розраховано оптимальний інтервал концентрацій з високим ступенем 
освітлення. Він складає від 0,5 до 5 мг/л, що підтверджує ефективність використання 
запропонованих полімерних флокулянтів з технологічної точки зору. При невеликих 
концентраціях природні флокулянти позитивно впливають на освітлення суспензій 
незалежно від їх заряду. Альгінат натрію краще використовувати в концентраціях до 
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1 мг/л, при збільшенні концентрації зменшується його флокулююча дія, оскільки він 
може бути також стабілізатором дисперсних систем. Ступінь освітлення (α,%) 
визначали оптичним методом як обернену величину пропускання Т. 
 

 
 

Рис. 4. Диференційні  криві розподілу за розміром часток каоліну у воді (1); 
в розчинах АН (2); ХТЗ (3) 

 
 

Таблиця 1. Ефективність освітлення суспензій каоліну 

Флокулянт 
α,% 

0,5 мг/л 1 мг/л 5 мг/л 
Поліакриламід 64,0 87,7 91,5 
Gardofloс FA 200 88,3 93,1 97,3 
Хітозан 98,9 97,0 96,8 
Альгінат натрію 74,4 67,9 62,9 

 
 

За результатами віскозиметрії були розраховані середньов’язкістні молекулярні 
маси полімерів. Вони склали 12∙106 г/дл для ХТЗ; 7,6∙106 г/дл для АН та 47,3∙106 г/дл 
для ПАА. Розрахунки параметрів макромолекул проводили за рівняннями: 

                                                     ,                                      (1) 

де М – середньов’язкісна  молекулярна маса полімеру; [𝜂𝜂] - характеристична   
в’язкість; Ф - константа Флорі, для ідеальних розчинників 2,86∙1023. 

Для визначення середньоквадратичного радіусу використовували рівняння: 

                                                      ,                                           (2) 
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Об’єм макромолекули в розчині розраховували за формулою: 

                                                   ,                                              (3) 

NA - число Авогадро. 
 

Таблиця 2. Гідродинамічні параметри макромолекул 
Флокулянт К∙10-4 α М∙106,г/д   φм∙10-20, м3 

Поліакриламід 0,63 0,80 47,3 59 24 66 
Хітозан 3,5 0,76 12 37 15 16 

Альгінат натрію 3,0 0,76 28 28 11 7 
 

В системах ХТЗ-каолін і ПАА-каолін реалізується оптимальне співвідношення 
між щільністю заряду та гнучкістю макромолекул. В зрівнянні з АН параметри 
макромолекул хітозану та ПАА збільшуються, що підтверджує збільшення розміру 
флокул за рахунок розпушування макромолекул (табл.2). 

Зона високої флокулюючої активності спостерігається в тому інтервалі 
концентрацій, де згідно даним віскозиметрії сегменти макромолекули більш доступні. 

Мікроскопічний аналіз якісно підтверджує результати попередніх досліджень. 
Частки суспензії каоліну в воді уявляють собою злиплі частинки – агрегати різних 
розмірів. При додаванні флокулянтів відбувається утворення більш об’ємних 
агломератів різної щільності в залежності від їх природи та розміру макромолекули. 

У розчинах високомолекулярного ПАА утворюються об’ємні пухкі флокули. У 
розчинах GFA 200 утворюються більш розгорнуті флокули. В системах природний 
флокулянт-каолін флокули мають більш щільну структуру. Хітозан утворює 
найбільші  агломерати, які добре флокулюють. Альгінат натрію, на відміну від інших, 
утворює сіть розрізнених невеликих асоціатів. Вже при невеликому збільшені 
концентрації він може навпаки стабілізувати систему, утворюючи систему на зразок 
гелю. На підставі проведених досліджень встановлено, що природні флокулянти 
хітозан та альгінат натрію мають значний потенціал для використання в якості 
флокулянтів, завдяки високої флокулюючої дії. 
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Розглянуто можливість застосування програмного забезпечення UniSim Design для 
перевірки та уточнення даних, зібраних на нафтохімічному виробництві. Побудовано 
імітаційну модель виробництва із розбиттям загальної схеми на чотири фрагменти, згідно 
основних структурних блоків. Підтверджено збіжність результатів моделювання з 
відомими виробничими даними. 

Ключові слова: UniSim Design, інтеграція процесів, піроконденсат, бензол 
 

Рассмотрена возможность применения программного обеспечения UniSim Design для 
проверки и уточнения данных, собранных на нефтехимическом производстве. Построена 
имитационная модель производства с разбивкой общей схемы на четыре фрагмента, в 
соответствии с основными структурными блоками. Подтверждено сходимость 
результатов моделирования с известными производственными данными. 

Ключевые слова: UniSim Design, интеграция процессов, пироконденсат, бензол 
 

The possibility of using the UniSim Design software to verify and clarify data collected at 
the petrochemical plant is considered. A production simulation model with the division of the whole 
scheme into four fragments, in accordance with the basic structural blocks, is constructed. The 
convergence of simulation results with known production data is confirmed. 

Keywords: UniSim Design, process integration, pyrocondensate, benzene 
 

ВСТУП 
Сучасне програмне забезпечення для моделювання хіміко-технологічних 

процесів не тільки дозволяє розробляти комплексні проекти та оптимізувати 
інжинірингову діяльність, але й відігравати роль контрольного інструменту, 
забезпечуючи детальну перевірку модернізованих систем теплообміну. Замість 
тривалих пілотних пусків обладнання та фізичної перевірки працездатності його 
елементів серією випробувань, сумісність та ефективність апаратів сьогодні можна 
верифікувати на імітаційній моделі. Окрім цілком очевидної значної економії 
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фінансів за рахунок відсутності необхідності фізичного впровадження кожного 
рішення, імітаційне моделювання також суттєво скорочує строки підготовки 
технологічної документацій та заощаджує робочий час проектувальника [1, 2]. 

Використання UniSim Design, який є програмним продуктом компанії 
Honeywell, відкриває нові можливості для більш продуктивної взаємодії з 
початковими технологічними даними. Завдяки наявності великої кількості так званих 
«ступенів свободи» та варіативності у питанні кількості вхідної інформації стало 
можливим отримання багатьох рішень для однієї задачі. Означений аспект є вкрай 
важливим у розрізі застосування UniSim Design для завдань, пов’язаних з перевіркою 
коректності результатів проектувальної роботи, необхідних для інтеграції хіміко-
технологічних процесів. 

Зокрема, перевірці та/або з’ясуванню підлягають наступні питання: масові 
витрати окремих технологічних потоків, їхня кінцева температура на виході з 
теплообмінних апаратів, теплове навантаження на конкретний теплообмінник, 
загальні або часткові матеріальні баланси. З огляду на структуру методу пінч-аналізу, 
який було використано для синтезування модернізованої схеми теплообмінної 
мережі, низка технологічних даних може бути відсутня – й встановити її непрямим 
шляхом не видається можливим. Натомість, вдаючись до дворазового моделювання 
(існуючої схеми та вдосконаленої), проектувальник може здобути впевненість у 
коректності та загальній збіжності даних на усіх етапах розрахунку. Таким чином, 
моделювання функціонуючої системи теплообмінних апаратів дозволяє заповнити 
певні пробіли у вихідних даних, а моделювання модернізованої – перевірити 
збереження цільових показників (зокрема, температур) усіх технологічних потоків 
після запровадження заходів з інтеграції. Окрім того, завдяки штатним 
функціональним ресурсам даного програмного забезпеченням друга модель також 
дозволяє переконатися у досягненні теплообмінниками необхідних теплових 
навантажень, які формують загальний термобаланс досліджуваного виробничого 
об’єкту. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Задля уточнення теплофізичних даних матеріальних потоків та теплових 

навантажень необхідно побудувати комп’ютерну модель установки переробки 
піроконденсату. Модель існуючого процесу дозволить перевірити дані, зібрані на 
виробництві, та визначити відсутні витрати потоків, теплоємності та приховану 
теплоту фазового переходу досліджуваних потоків. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Установка переробки піроконденсату являє собою комплекс нафтохімічного 

обладнання для гідрогенізаційного виробництва бензолу, яка включена до циклу 
процесів з піролізу вуглеводнів нафти, компримування та розділення пірогазів. 
Загальний вигляд технологічної схеми наведено на рис. 1. 

Установка переробки піроконденсату складається з шести основних 
технологічних вузлів: 

1) виділення бензол-толуол-ксилольної фракції (надалі за текстом – БТК-
фракції) з піроконденсату в колоні К-301 з подальшим розділенням кубового 
продукту на фракції С9 та важку смолу піролізу в колонні К-313; 

2) гідрування, гідрознесірчування та гідротермопереробка в реакторах Р-301, 
Р - 302, Р-303/1, Р-303/2; 
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3) стабілізація та розділення гідродеалкілату в колонах К-305, К-306, К-307 з 
виділенням товарного бензолу; 

4) компримування вуглецевмісного газу; 
5) очищення і осушення вуглецевмісного газу й концентрування вуглецю; 
6) компримування метану низького тиску в М-303. 
Технологічна схема установки переробки піроконденсату виконана одним 

потоком, тобто усі стадії процесу відбуваються одночасно, однак роз’єднані в 
просторі. Виробництво подібного роду протікає в різних частинах заводського 
обладнання та/або в окремих апаратах, які входять до складу установки. 

Кількість годин роботи на рік – 8000 год. Продуктивність установки: 
– за сировиною – 201,6 тис. т/рік; 
– за бензолом – 96,0 тис. т/рік; 
– за фракцією С9 – 19,0 тис. т/рік. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема існуючого процесу: 

а) блок виділення БТК-фракції з піроконденсату; 
б) блок гідрування, гідрознесірчування та гідротермопереробки; 

в) блок стабілізації та розділення гідродеалкілату; 
г) блок очищення і осушення вуглецевмісного газу та концентрування вуглецю 

 
Питома вага теплообмінного обладнання на підприємствах хімічної та 

суміжних галузей промисловості в середньому складає 15…18%, в нафтохімічній і 
нафтопереробній промисловості – 50%. Пояснити це можна тим, що майже всі 
основні процеси хімічної технології тісно пов'язані з необхідністю підведення або 
відведення теплоти. 

На першому етапі моделювання були використані витрати та температури 
потоків, отримані під час збору даних. Детальну інформацію про технологічні потоки 
використано для аналізу схеми, й наразі ця сукупність інформації слугує вихідними 
даними для побудови імітаційної моделі. 
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Створену імітаційну модель процесу переробки піроконденсату згідно логічної 

схеми виробництва було розбито на чотири фрагменти. Модель блоку виділення БТК-
фракції з піроконденсату представлено на рис. 2. Модель блоку гідрування, 
гідрознесірчування та гідротермопереробки наведено на рис. 3. Модель блоку 
стабілізації та розділення гідродеалкілату з виділенням товарного бензолу подана на 
рис. 4. Модель блоку очищення і осушення вуглецевмісного газу та концентрування 
вуглецю представлена на рис. 5. 
 
 

 
 

Рис. 2. Імітаційна схема блоку виділення БТК-фракції з піроконденсату 
 
 

Зокрема, система теплообміну установки виробництва бензолу включає в себе 
2 печі, 12 рекуперативних та 27 утилітних теплообмінних апаратів. Водночас 
коефіцієнт теплопередачі багатьох теплообмінників знаходиться в діапазоні від 20 до 
150 Вт/(м2∙К), що говорить про недостатньо ефективну роботу теплообмінного 
обладнання, встановленого на установці, яка досліджується. Низькі значення 
коефіцієнтів теплопередачі в теплообмінниках пов’язані або зі значно завищеною 
площею поверхні теплообміну, або з хибною позицією конкретного апарата, або із 
забрудненнями поверхонь та невідповідним фізичним станом обладнання. Перелічені 
недоліки теплообмінної системи призводять до зниження теплопередачі в існуючих 
теплообмінних апаратах і, як наслідок, до збільшення навантаження на печі та 
систему охолодження. 
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Рис. 3. Імітаційна схема блоку гідрування, гідрознесірчування та гідротермо 
переробки 

 
 
 

Результати розрахунку створеної імітаційної моделі близько зійшлись з 
даними, зібраними під час обстеження виробництва, та результатами обчислень, 
отриманими за допомогою класичних методів обрахунку параметрів хімічного 
обладнання. 

Концепція єдиної моделі дозволяє використовувати єдину побудовану модель 
на різних стадіях «життєвого циклу» установки. На стадії проектування ця модель 
може використовуватися для прийняття основних рішень, розробки базового проекту, 
розробки детального інженерного проекту і, нарешті, для оцінки працездатності та 
керованості схеми. У свою чергу, після того, як фізична установка буде побудована, 
ту ж саму модель можна використовувати для «доведення» робочих параметрів, 
навчання операторів, дослідження режимів безпечної роботи, економічної, технічної 
та технологічної оптимізації [1, 2]. 

Важливо відзначити, що UniSim Design не тільки дає можливість здійснювати 
моделювання на всіх етапах життєвого циклу конкретної установки, але й може 
слугувати базою для моделювання усього виробничого ланцюга промисловості 
видобутку та переробки вуглеводневої сировини [2, 3]. 
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Рис. 4. Імітаційна схема блоку стабілізації та розділення гідродеалкілату з виділенням 

товарного бензолу 
 
 
 

ВИСНОВКИ 
Розробка імітаційних моделей для виробництв нафтохімічної галузі здатна 

значно спростити чимало інженерно-проектних робіт. Наразі було підтверджено, що 
«вбудовані» в програму UniSim Design пакети розрахунку властивостей речовин 
забезпечують надійні результати для сумішей вуглеводнів та простих теплоносіїв та 
теплообмінного обладнання в цілому. Оскільки в основі програми лежать 
фундаментальні термодинамічні методи, результати її роботи можуть замінити 
багатогодинну працю проектувальників без втрати якості. Навпаки, застосування 
моделювання промислових виробництв хімічної та нафтохімічної галузі є 
прогресивним кроком для інженерної думки у нашій країні. 
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Рис. 5. Імітаційна схема блоку очищення і осушення вуглецевмісного газу та 

концентрування вуглецю 
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У даній статті наведена власна комп’ютерна програма, як приклад автоматизації 
технологічного процесу. Програма розроблена на основі методики розрахунку гранично 
допустимого викиду для забруднюючих речовин на прикладі оксиду вуглецю для ПАТ “Івано-
Франківськцемент”. 

Ключові слова: автоматизація, технологічний процес, комп’ютерна програма, 
викиди забруднюючих речовин, гранично допустима концентрація 
 

В данной статье приведена собственная компьютерная программа, как пример 
автоматизации технологического процесса. Программа разработана на основе методики 
расчета предельно допустимого выброса для загрязняющих веществ на примере оксида 
углерода для ПАО "Ивано-Франковскцемент". 

Ключевые слова: автоматизация, технологический процесс, компьютерная 
программа, выбросы загрязняющих веществ, предельно допустимая концентрация 
 

This article provides an own computer program, as an example of automation of the 
technological process. The program is developed on the basis of the calculation method for the 
maximum permissible emissions for pollutants on an example of carbon monoxide for PJSC "Ivano-
Frankivskсement". 

Keywords: automation, technological process, computer program, emissions of pollutants, 
maximum permissible concentration 
 

ВСТУП 
Автоматизація технологічних процесів – це етап комплексної механізації, що 

характеризується звільненням людини від безпосереднього виконання функцій 
управління технологічними процесами і передачею цих функцій автоматичним 
пристроям. При автоматизації технологічних процесів отримання, перетворення, 
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передача і використовування енергії, матеріалів і інформації виконуються 
автоматично за допомогою спеціальних технічних засобів і систем управління [1]. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Автоматизація процесу обрахунку гранично допустимих викидів (ГДВ) за 

допомогою власної комп’ютерної програми. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Визначення ГДВ здійснюють на підставі розрахунку розсіювання домішок в 

атмосфері. При ньому у випадку нагрітих викидів з одиночного джерела з круглим 
отвором або групи таких близько розташованих одиночних джерел коли фонова 
концентрація Сф сумішей, які розглядаються - встановлена як незалежна від 
швидкості та напрямку вітру і є постійною на певній території [2], визначається за 
формулою 1: 
 

,     (1) 

 
де Н – висота джерела викиду, м; 
V1 – об’єм газоповітряної суміші, м3/с; 
∆t – різниця між температурою викидів та температурою навколишнього 

середовища; 
А – коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації атмосфери та 

визначає умови горизонтального розсіювання атмосферних домішок, С2/3×С0; 
F – безрозмірний коефіцієнт, що враховує швидкість осідання шкідливих 

речовин в атмосфері;  
m, n – безрозмірні коефіцієнти, що враховують умови виходу газоповітряної 

суміші з отвору джерела викиду; 
µ - коефіцієнт, який враховує вплив рельєфу місцевості на розсіювання 

домішок. 
Дані для виконання розрахунків ГДВ оксиду вуглецю для обертової печі №3 

наведені у табл. 1. 
 

Таблиця 1. Вихідні дані для виконання розрахунків 
Параметри Значення 

Висота джерела викиду Н, м 90 
Діаметр гирла труби Д, м 3,6 
Швидкість виходу газів ω0, м·с-1 3,3 
Температура викиду газової суміші, ℃ 160 
Температура навколишнього середовища, ℃ 25 
∆t,℃ 135 
F 1 
Фонова концентрація СО, мг/м3 0,07 

 
Після запуску програми бачимо привітальне вікно (рис.1) та короткий опис 

функцій програми. 
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При натисканні кнопки «Далі», ми зайшли у вікно вводу даних для обрахунку 

гранично допустимого викиду СО (рис.2). Варто зауважити, що десяткові числа 
потрібно вводити через крапку (наприклад, «2.5») , а не через кому.  

Заповнивши усі поля, натискаємо кнопку «Підтвердити», для того, щоб 
програма записала дані у систему. Після підтвердження вибираємо – «Обрахувати», 
для виводу таких результуючих параметрів, як об’єм газоповітряної суміші V1, 
коефіцієнту m, параметрів Vм та n, ГДВ для СО. 

Вікно виводу результату зображено на рис. 3. 
Значення ГДВ оксиду вуглецю для обертової печі №3, становить 53,73 т/рік. Це 

значення становить 43,98 % від загального обсягу дозволених викидів (122,2 т/рік) 
оксиду вуглецю для ПАТ “Івано-Франківськцемент”. 
 

 
 

Рис. 1. Головне вікно програми 
 

 
 

Рис. 2. Вікно вводу вихідних даних 
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Рис. 3. Результати обрахунку ГДВ 
 
 

ВИСНОВКИ 
Істотними тенденціями сучасного екологічного моніторингу є розширення 

галузі та її вдосконалення. Прогресуючих дефіцит робочої сили, людський фактор у 
обрахунках зумовив впровадження комп’ютерної автоматизації процесів, де на заміну 
людським помилкам прийдуть точні числа, і швидкий аналіз.  

Дана стаття яскраво показує як на прикладі власної програми, яка не є важкою 
у розробці, можна швидко обрахувати значення гранично допустимих викидів для 
підприємств.  
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ПАРАМЕТРИЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ МОДЕЛЬНО-ПРОНОЗУЮЧОГО 
РЕГУЛЯТОРУ 
 
Мироненко О. А., Швачка О. І. 
 
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА МОДЕЛЬНО - ПРОГНОЗИРУЮЩЕГО 
РЕГУЛЯТОРА 
 
Мироненко А. А., Швачка А. И. 
 
PARAMETRIC TUNING MODEL-PROGNOSTIC REGULATOR 
 
Mironenko A. А., Shvachka A. I. 
 
ДВНЗ «Український хіміко-технологічний університет» 
м. Дніпро, Україна 
AleksandrShvachka@gmal.com 
 

Проведено параметричне налаштування ПІД-регулятору за прогностичним 
алгоритмом. Показано, що елементи об’єктно-орієнтованого програмування MATLAB 
дозволяють розширити мобільність синтезу. Доведено підвищення якості регулювання для 
інерційного об’єкту при налаштуванні вказаним способом. 

Ключові слова: регулятор, налаштування, передбачення, синтез, автоматична 
система, об’єкт, якість 
 

Проведено параметрическую настройку ПИД-регулятора прогностическим 
алгоритмом. Показано, что элементы объектно-ориентированного программирования 
MATLAB позволяют расширить мобильность синтеза. Доказано повышение качества 
регулирования для инерционных объектов при настройке указанным способом. 

Ключевые слова: регулятор, настройка, предсказание, синтез, автоматическая 
система, объект, качество 
 

A parametric tuning of the PID controller with a prognostic algorithm was performed. It is 
shown that the elements of the object-oriented programming MATLAB allow you to extend the 
mobility of the synthesis. Proved an improvement in the quality of regulation for inertial objects 
when configured in this way. 

Keywords: regulator, tuning, prediction, synthesis, automatic system, object, quality 
 

ВСТУП 
Простота та ефективність налаштування регуляторів з ПІД-алгоритмом є основною 

причиною їх широкого застосування. Більше 90% автоматичних систем регулювання (АСР) 
використовують такі регулятори. 

Не дивлячись на досягнуті успіхи в області конструювання регуляторів з ПІД-
алгоритмом та наявний досвід їх практичного застосування [1], у виборі параметрів 
налаштування найчастіше продовжують використатися емпіричні методи, без 
необхідного теоретичного обґрунтування та застосування сучасних комп’ютерних 
технологій. 

Проблема параметричного налаштування є актуальною, що пов’язано з 
труднощами регулювання нелінійними системами, об’єктами з транспортними 
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запізнюванням, зашумлення інформаційних каналів, неповнотою інформації про 
динаміку об’єкту [2]. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Для реалізації можливості налаштування АСР передбачається перехід від 

регулювання по поточному значенню помилки ε(t) до регулювання, що передбачає 
розрахунок значення пронозу ε (t + τ). 

В даній роботі ставиться задача дослідження впливу прогнозування на якість 
регулювання в одноконтурній системі з типовим ПІД-регулятором, вибір найкращого 
алгоритму розрахунку прогнозу та формування рекомендацій що до налаштування 
прогностичних регуляторів. 
 

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Для систематичного аналізу, розробки та настройки регуляторів з моделлю 

передбачення використано інструмент Model Predictive Control (MPC) Toolbox 
середовища MATLAB (рис. 1). 
 

 

mo- розузгодження 
md- помилка 

ref- опорний сигнал 
mv- керування 

Рис. 1. Модуль прогностичного ПІД-регулятору 
 

У модулі передбачення для коректної настройки використовують: обурення, 
горизонти, обмеження і ваги. Набір інструментів дозволяє діагностувати проблеми, 
які можуть привести до збоїв під час виконання і дає рекомендації по налаштуванню 
ваг для підвищення продуктивності і надійності системи. 

Модель об’єкту задано послідовним включенням А-ланки та ланки 
запізнювання. 

В основі модуля вирішувач KWIK, що знаходить оптимальне рішення задачі 
квадратичного програмування мінімізації цільової функції. 

У проведеному розрахунку (рис. 2) стабілізація вихідного показника, в 
результаті внесеного збурення, відбувалась протягом 3,2с. Результати автоматичного 
налаштування корегуються вручну за показниками: бистродія, прогностичний та 
контрольний горизонт. 
 

ВИСНОВКИ 
1. Прогностичні алгоритми побудовані на основі ПІД-закону можуть бути 

перспективними для реалізації систем, особливо в умовах мобільності виробництва та 
прискореного вводу в експлуатацію об’єктів. 

2. Одержано упереджуючий вплив, що частково компенсує інерційність 
об’єкту. Діапазон відхилення регулюємого параметру зменшено в 2…3 рази при 
зменшенні діапазону переміщення регулюючого органу та підвищенні запасу 
стійкості АСР. 
 
 
 

ref 

mo 

md 

mv MPC 
CONTRO

L 
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Рис. 2. Відпрацювання збурення моделюючою системою 
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В работе представлено разработанную для условий соответствующих топочному 
устройству котельных агрегатов физическую и математическую постановку задачи 
тепломассопереноса при зажигании частиц водоугольного топлива. 

Ключевые слова: тепломассоперенос, водоугольное топливо, частичка топлива, 
математическая модель, физическая модель, начальные условия, граничные условия 
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У роботі представлено розроблену для умов відповідних топковому пристрою 

котельних агрегатів фізичну і математичну постановку задачі тепломасопереносу при 
запалюванні часточок водовугільного палива. 

Ключові слова: тепломасоперенос, водовугільне паливо, частинка палива, 
математична модель, фізична модель, початкові умови, граничні умови 

 
The paper presents the physical and mathematical formulation of the heat and mass transfer 

problem developed for the conditions corresponding to the furnace device of boiler units when 
igniting particles of coal-water fuel. 

Keywords: heat and mass transfer, water coal fuel, fuel particle, mathematical model, 
physical model, initial conditions, boundary conditions 
 

На данный момент водоугольное топливо (ВУТ) является перспективным 
видом топлива из-за его высоких теплофизических качеств при использовании 
низкосортных углей, возможности транспортировки на большие расстояния и 
длительному сроку хранения. Но условия эффективного зажигания данных углей 
пока в полной мере не изучены. Одной из важнейших проблем технологии 
использования ВУТ является выбор концентраций основных компонентов (уголь и 
вода), обеспечивающих технологичность, минимальные затраты на процессы 
транспорта, хранения, топливоподготовки, полноту сгорания и устойчивое 
воспламенение.  

Цель данной работы – разработать математическую модель для изучения 
темломасопереноса при зажигании частички ВУТ условиях соответствующих 
топочному устройству котельных агрегатов. 

Рассмотрим процесс зажигания частички ВУТ. Нагрев поверхности частицы 
инициирует процесс испарения влаги. По мере прогрева ВУТ фронт испарения 
продвигается от поверхности вглубь частицы. Температура на границе фронта 
испарения зависит от интенсивности испарения. В результате формируется слой 
пористого сухого топлива, температура в каждой точке которого с течением времени 
повышается. Размер пор определяется соотношением массовых долей системы «вода-
пар». Испарившаяся влага фильтруется через пористый углеродистый каркас. 
Водяной пар вступает в эндотермическое химическое взаимодействие с углем 
(остающимся после завершения процесса влагоудаления). При достижении на 
поверхности частицы условия Тп ≥ Тнр (Тп – температура поверхности) в частице 
начинается разложение органической части топлива с выделением летучих. По мере 
дальнейшего прогрева и роста температуры в каждой точке частицы фронт (Т(r,t) = 
Тнр) продвигается вглубь топлива. В итоге формируется структура, которую можно 
разделить на три характерные зоны (рис. 1): (I) – влагонасыщенное топливо (исходное 
состояние); (II) – «обезвоженный» уголь, температура которого меньше Тнр; (III) – 
сухой уголь в стадии термического разложения (Т(м) ≥ Тнр). 

Продукты термической деструкции и химического взаимодействия 
углеродистого твердого остатка и водяных паров вдуваются в «пристенную» область. 
Формируется газовая смесь, воспламеняющаяся при достижении критических 
значений температуры и концентрации. Период времени от начала теплового 
воздействия на частицу до начала интенсивного (с появлением пламени) химического 
взаимодействия парогазовой смеси с окислителем, является временем задержки 
воспламенения. 
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Рис.1 Температурные зоны внутри частички ВУТ [1] 

 
Частица водоугольного топлива, как правило, представляет собой 

неправильный многогранник, число граней которого изменяется случайным образом 
в зависимости от многих факторов (марки угля, содержания минеральных 
составляющих, технологии измельчения исходного твердого топлива, условий 
хранения и др.). По этим причинам моделирование реальной конфигурации частицы 
ВУТ крайне затруднительно. Но одним из возможных вариантов является частица в 
форме сферы. Вероятность такой конфигурации не больше и не меньше всех 
остальных, поэтому ее можно считать достаточно типичной и использовать при 
постановке задачи.  

Принимались следующие условия зажигания:  
1. Теплота, выделяемая в результате реакции окисления продуктов 

термического разложения и газификации, превышает поступающую из внешней 
среды. 

2. На границе системы «частица ВУТ – высокотемпературная среда» 
выполняется условие  

Зажигание водоугольного топлива – гетерогенный процесс, скорость которого 
определяется кинетикой воспламенения смеси продуктов термического разложения и 
реакции взаимодействия водяного пара с углеродом. Принято, что на поверхности 
частицы протекают следующие реакции: 

1.  
2.  
3.  
Для определения скоростей этих реакций использовалась зависимость: 

. 
Уравнение баланса компонент химических реакций окисления: 

. 
Плотность газообразных компонентов ( ) рассчитывалась из уравнения 

состояния: 
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Скорость фильтрации пара через пористую структуру определялась по закону 

Дарси: 

. 
Система нестационарных дифференциальных уравнений в частных 

производных для системы «частица ВУТ - высокотемпературная среда», 
соответствующая выше сформулированной физической модели, имеет следующий 
вид:  

Уравнение энергии для исходной (влагонасыщенной) части топлива: 

 
t>0, 0<r<  

Уравнение энергии для «обезвоженной» части ВУТ: 

 

 
t 0,0  

Уравнение химической кинетики для органической части топлива: 

 
Уравнение фильтрации для водяных паров и газообразных продуктов 

термического разложения [2-3]: 

 
t 0,  

На границе раздела системы «исходный ВУТ - сухой углеродистый агломерат» 
выполняется граничное условие 4-го рода: 

 (5) 

 
Система уравнений (1-5) решалась при следующих краевых условиях и 

замыкающих соотношениях: 
 

 

 

 



КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 81 

 
p  

По аналогии, С скорость обратимой реакции  
С+Н2О=СО+Н2–118,485МДж 

вычислялась из следующего выражения:  
; 

Скорость пиролиза рассчитывалась с использованием соотношения: 

 
Задача решалась в сферической системе координат, начало которой совпадает с 

центром частицы. Диаметр частицы  варьировался в достаточно широком 
диапазоне =0,4* 1* м.  

При проведении исследований в качестве базового топлива частицы ВУТ 
принимались угли различных марок (АШ, Д, Б).  

При численном решении задачи кроме вышеперечисленных принимались 
следующие упрощающие допущения, не накладывающие существенных ограничений 
на общность постановки:  

1. При термическом разложении угля выделяется одно вещество, кинетические 
характеристики которого известны.  

2. Термохимическое взаимодействие углерода и водяных паров проходит по 
схеме, характеристики которой известны.  

3. Теплофизические характеристики угольной компоненты топлива не зависят 
от температуры.  

4. Частица нагревается за счет конвекции и излучения одновременно.  
5. Выделение смол при термической деструкции органической части топлива 

не учитывается.  
Для решения системы дифференциальных уравнений в частных производных 

советующими начальными и граничными условиями использовался метод конечных 
разностей Для решения нелинейных уравнений применялся метод итераций. Система 
нелинейных одномерных дифференциальных уравнений решена методом прогонки с 
использованием неявной четырехточечной разностной схемы. С целью  повышения 
точности область решения разбивалась на 1000 узлов разностной сетки по 
координате. Для решения задачи с подвижной границей применялся метод 
накопления шага по времени , где «локальный шаг» по времени имел 
фиксированное значение  с. Вычисления проводились методом прогонки 
по всей выделенной области.  

На рис. 2 представлено распределение температуры в момент зажигания. 
Заметен резкий рост температуры вблизи поверхности частицы.  

Можно сказать, что термическое разложение оказывает несущественное 
влияние на характеристики зажигания частицы. На рисунках 3-4 приведены 
результаты решения задачи зажигания частицы ВУТ в достаточно типичных условиях 
теплового воздействия.  
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Рис. 2. Распределение температуры по радиусу частицы в момент зажигания 

(Тс=550 К) 
 

 
Рис. 3. Времена задержки воспламенения ВУТ в зависимости от температуры 

внешней среды для частиц радиусом: 
1– 1* мм, 2 – 0,9* мм, 3 – 0,8* мм, 4 – 0,7* мм, 5 – 0,6* мм,  

6 – 0,5* мм, 7 – 0,4* мм 
 

 
Рис. 4. Зависимость времени задержки зажигания от температуры окружающей 

среды  и диаметров частиц d 
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Хорошо видно, что для каждого характерного размера частицы ВУТ есть 

предельные по температуре внешней среды условия зажигания. С уменьшением Тс 
различия в значениях времен задержки зажигания растут. При Тс=1300 К значения 
времени задержки зажигания tз для частиц ВУТ диаметром 1 мм и 0,4 мм практически 
(в пределах погрешностей задания исходных данных) не отличаются. Также можно 
отметить достаточно значимые отличия времен tз частиц ВУТ разного диаметра при 
идентичных температурах внешней среды. 

В результате численных исследований выявлены основные закономерности 
процессов тепло- и массопереноса при зажигании частиц водоугольного топлива 
различного диаметра. Проведен анализ влияния на условия и характеристики 
зажигания:  

– температуры внешней среды;  
– размеров частицы;  
– эндотермических эффектов (фильтрация через пористую структуру, 

испарение влаги, термическое разложения, химическое взаимодействие паров воды с 
углеродом угля);  

– конфигурации частицы;  
– условий теплообмена с внешней средой;  
– концентрации угля в частицы ВУТ;  
– зависимости теплофизических характеристик от температуры;  
– гетерогенности структуры;  
– марки и типы углей;  
Полученные по результатам проведенных теоретических исследований условия 

и характеристик зажигания частиц водоугольных топлив являются основанием для 
выработки ряда рекомендаций по практическому применению полученных 
теоретических следствий при разработке технологий сжигания ВУТ в топочных 
устройствах котельных агрегатов. 
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Стаття присвячена актуальному питанню створення веб-каталогів товарів та 
послуг. Розглянуті базові принципи побудови системи підтримки процесу створення та 
конфігурування веб-каталогів. 

Ключові слова: веб-каталог, рекомендаційна система  
 

Статья посвящена актуальному вопросу создания веб-каталогов товаров и услуг. 
Рассмотрены базовые принципы построения системы поддержки процесса создания и 
конфигурирования веб-каталогов. 

Ключевые слова: веб-каталог, рекомендационная система 
 

The article is attributed to the actual problem of developing web-catalogs of goods and 
services. The basic principles of development of support systems for creating and configuring 
process for web-catalogs  are given. 

Keywords: web-catalog,  recommender system 
 

ВСТУП 
Сьогодні великий акцент робиться на використанні інформаційних систем у 

різних сферах діяльності людини, не є винятком і сфера послуг та торгівлі. У наш час 
дуже широко використовується мережа Інтернет для реалізації товарів та послуг. 

Сьогодні веб-каталоги товарів та послуг знаходяться в тренді. Легко побачити 
зростання попиту на можливість швидкого створення та конфігурування вище 
згаданих сервісів.  

Аналіз даних – одне з найважливіших завдань, яке постає перед будь-якою 
організацією у сфері послуг та торгівлі. Аналіз інформації про кожного клієнта 
необхідний для процесу формування пропозицій послуг та товарів. Використання 
інформаційних систем значно спрощує цей процес. У наш час збір, аналіз та 
використання даних забезпечується створенням спеціалізованого програмного 

mailto:illa.kochubey1@gmail.com
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забезпечення. Зокрема, важливим є компонент, що реалізує алгоритми сегментації 
споживачів і позиціювання товарів та послуг. 

Метою дослідження являється створення концепції інформаційної системи 
конфігурування веб-каталогів товарів та послуг, що спрощують доступ до інформації 
про товари та послуги і дадуть користувачу зручний інструмент для здійснення 
маркетингових досліджень та заходів.  
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Цілями розробки системи підтримки процесу створення веб-каталогів товарів 

та послуг є: 
− спрощення процесу створення веб-каталогів за рахунок декларативного 

підходу до конфігурування структури веб-каталогу; 
− спрощення доступу до інформації про товари та послуги. 

Задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставлених цілей: 
− розробити схему архітектури системи; 
− створити реляційну базу даних; 
− створити інтуїтивно зрозумілі інтерфейси, які абстрагують розробника 

веб-каталогу від html-розмітки, css стилів, sql запитів; 
− реалізувати пошукову підсистему; 
− реалізувати інструмент спілкування в межах веб-каталогу; 
− реалізувати можливість оплати товарів в межах веб-каталогу; 
− зробити огляд існуючих алгоритмів надання рекомендацій; 
− розробити алгоритм розбиття користувачів веб-сервісів на групи та 

формування пропозиції конретному користувачу; 
− створити програмну реалізацію розроблених алгоритмів. 

 
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
На даний момент існує багато різноманітних систем для швидкого 

конфігурування та наповнення даними веб-сайтів. Умовно їх можна розділити на дві 
групи. Перша група – це хмарні рішення, тобто не треба розгортати таку систему на 
локальній машині, всю роботу можна проводити, використовуючи веб-браузер. Друга 
група – це так звані системи керування вмістом (CMS), такі системи необхідно 
розгортати на локальній машині, для їхнього подальшого використання. 

Розглянемо найбільш популярні системи, по одній з кожної групи і порівняємо 
з реалізованою системою. 
 

Wix.com 
Wix – це хмарна платформа для створення сайтів, заснована у 2006 році. На 

момент 2013 року близько 35 мільйонів користувачів використали Wix для створення 
сайтів [1]. 

Основні можливості платформи: 
 Drag and drop редактор Wix дозволяє з чистого листа або обравши один з 

більш ніж 500 шаблонів  конфігурувати візуальну частину сайту; 
 Wix Adi - штучний інтелект для веб-дизайну. Отримавши відповіді на 

декілька питань, система самостійно конфігурує вигляд сайту; 
 Wix Code дає можливість створювати бази даних, додавати форми, 

додавати контент використовуючи API; 
 пошукова оптимізація SEO. 



КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 86 

Також до сайту можна додавати готові модулі (оплата, галереї, модулі 
інтернет-магазинів, тощо). 

Joomla! 
Joomla! – система керування вмістом (CMS), програмне забезпечення для 

керування вмістом сайтів. 
Основні можливості платформи: 

 функціональність можна розширювати, використовуючи сторонні модулі; 
 механізм використання готових шаблонів; 
 підтримка TinyMCE редактора, що дозволяє вказувати стилі тексту, додавати 

картинки, відео, тощо. 
Реалізована система, подібно Wix.com, дає можливість створювати веб-сайт, 

використовуючи лише веб-браузер. Це зберігає час, так як не треба його витрачати 
розгортаючи систему локально на комп’ютерах. 
 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
На відміну від розглянутих аналогів реалізована система не передбачає 

можливість налаштовувати вигляд сайту, використовуючи drag and drop редактор. 
Також відсутні деякі інші функції, що реалізовані в аналогах. 

Проте ідея мінімізації кількості кроків для створення готового сервісу, 
декларативного підходу до створення та наповнення вмістом веб-сторінок, 
орієнтованих на продаж товарів або просто каталогів, абстрагування від таких речей, 
як створення бази даних, html розмітки, реалізації бізнес-логіки шляхом 
програмування збережена. 

Основною інновацією реалізованої системи та перевагою перед аналогами 
являється можливість включення до функціоналу веб-каталогів рекомендаційної 
підсистеми. Дійсно, в розглянутих вище, та й взагалі в усіх відомих нам аналогах така 
можливість відсутня. 

Рекомендаційна підсистема повинна спростити користувачам веб-каталогу 
доступ до інформації про товари та послуги. Рекомендаційна підсистема здійснює 
розбиття користувачів на сегменти та позиціювання товарів та послуг, що покращує 
їх просування. 

Наведемо діаграму варіантів використання (рис. 1). 
Розробник – це людина, яка має змогу створювати веб-каталоги товарів та 

послуг.  
Адміністратор – це людина, яка має змогу наповнювати контентом веб-каталог, 

після того, як розробник створив веб-каталог. 
Користувач – це будь-який користувач інтернету, який має змогу переглядати 

товари та послуги, які попередньо включені в каталог адміністратором. Якщо 
передбачено можливість авторизації, то користувач має змогу залишати відгуки, 
купувати товари чи послуги. Також йому пропонуються рекомендовані товари та 
послуги. 

Наведемо діаграму розгортання (рис. 2). 
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Рис. 1. Діаграма варіантів використань 

 

 
Рис. 2. Схема структурна розгортання ТЗ 

 
Реалізація бізнес логіки та база даних знаходиться на окремих серверах. 

Розробник бази даних реалізує API, що дає змогу розробнику бізнес логіки спростити 
доступ до бази даних.  

Наведемо діаграму послідовності (рис. 3). 
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Рис. 3. Діаграма послідовності 
 
 

ВИСНОВОКИ 
Система підтримки процесу створення веб-каталогів товарів та послуг дозволяє 

вирішити основні задачі, які виникають в процесі створення веб-каталогів товарів та 
послуг, а також надає зручний інструмент користувачу для здійснення його 
діяльності. Розроблене програмне забезпечення для підтримки маркетингової 
діяльності дозволяє спростити та підвищити ефективність процесів аналізу ринку та 
просування товарів та послуг. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
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СПОЖИВАЧІВ І ПОЗИЦІЮВАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 
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Стаття присвячена актуальному питанню сегментації споживачів і позиціювання 
товарів та послуг. Розглянуті базові алгоритми класифікації та кластеризації. Розроблено 
алгоритм, який являється комбінацією кластеризації методом k-середніх та 
колаборативної фільтрації методом коефіцієнта кореляції Пірсона. 

Ключові слова: кластерний аналіз, колаборативна фільтрація 
 

Статья посвящена актуальному вопросу сегментации потребителей и 
позиционирования товаров и услуг. Рассмотрены базовые алгоритмы классификации и 
кластеризации. Разработан алгоритм, который является комбинацией кластеризации 
методом k-средних и колаборативной фильтрации методом коэффициента корреляции 
Пирсона. 

Ключевые слова: кластерный анализ, колаборативная фильтрация 
 

The article is attributed to the actualproblem of the process of consumer segmentation and 
the positioning of goods and services. The basic classification and clustering algorithms are 
reviewed. An algorithm has been developed that is a combination of clustering using the k-means 
method and collaborative filtering using the Pearson correlation coefficient method. 

Keywords: cluster analysis, collaborative filtering 
 

ВСТУП 
Сьогодні системи підтримки діяльності в сфері послуг та торгівлі користуються 

великим попитом. Такі системи дають можливість вирішити ряд проблем, що 
постають перед будь-якою організацією, що функціонує в сфері послуг та торгівлі. 

В процесі аналізу ринку продажу товарів та послуг є актуальною проблема 
створення каталогів продукції, які забезпечують швидкий і наглядний доступ до 
товарів та послуг. Це вимагає здійснення сегментації ринку, виявлення цільової 
категорії користувачів та розробки маркетингових заходів для просування товарів та 

mailto:illa.kochubey1@gmail.com
mailto:o.zhurakovska@kpi.ua
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послуг. У зв’язку із цим особливо актуальною є проблема вирішення задач 
класифікації та кластеризації, що дозволить знайти рішення поставлених задач. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Для створеного сервісу з продажу товарів або послуг сформовано базу 

користувачів, які характеризуються профілем поведінки в системі. Цей профіль 
представлений множиною атрибутів користувачів та різних послідовностей їхніх дій 
при роботі із сервісом. Необхідно за цією інформацією здійснювати кластеризацію 
користувачів та формувати рекомендації користувачам. 

В рамках даної статті розглядаються можливі методи вирішення проблеми 
сегментації ринку та виявлення цільової категорії клієнтів. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
В ході проведення досліджень даної теми було розглянуто ряд алгоритмів 

класифікації та кластеризації. 
Метод колаборативної фільтрації відносно простий в реалізації та одночасно 

достатньо ефективний. Недоліком цього методу являється те, що даний метод не 
вирішує проблему «холодного» старту. 

Метод кластеризаціїk-means, як і метод колаборативної фільтрації, нескладний 
у реалізації. Точність даного методу досить висока. Проте цей метод має ряд 
недоліків. Основним недоліком являється те що на вхід алгоритму k-means необхідно 
подавати кількість кластерів, тобто треба заздалегідь знати на скільки категорій треба 
розділити дані, що в реальних задачах не завжди є можливим. Дану проблему можна 
вирішити запускаючи алгоритм k-means декілька разів і потім порівняти отримані 
результати, наприклад, використовуючи індекс Девіса-Болдуіна. Також треба 
зазначити, що час роботи  даного алгоритму досить високий. 

Метод кореляції Пірсона дає більш якісні результати порівняно з алгоритмом 
колаборативної фільтрації. Проте він також не вирішує проблему «холодного 
старту»[1]. 

Метод асоціативних правил, хоча і простий в реалізації проте дає не якісні 
результати та не вирішує проблему «холодного» старту[1]. 

Метод контентної фільтрації являється менш ефективним порівняно з вище 
згаданими методами та складнішим у реалізації[1]. 

Метод TF-IDF вирішує проблему «холодного» старту та являється досить 
точним. Проте він достатньо складний у реалізації[1]. 

Щоб обрати який алгоритм обрати для вирішення проблеми сегментації ринку 
та виявлення цільової категорії клієнтів можна використати метод ELECTRE та метод 
аналізу ієрархій (МАІ). 

Автори [2] використовують метод ELECTRE для прийняття рішення при виборі 
алгоритму класифікації та кластеризації, а автори [3] використовують метод аналізу 
ієрархії для вирішення цієї проблеми. 

Згідно з [2], необхідно визначити множину альтернатив та отримати експертні 
оцінки за деякими критеріями. 

Включимо до множини альтернатив деякі базові алгоритми кластеризації: 
- кластеризація k-середніх; 
- колаборативна фільтрація методом коефіцієнта кореляції Пірсона; 
- TF-IDF; 
- асоціативні правила; 
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- метод гібридної фільтрації; 
- метод SVD; 
- метод найближчого сусіда. 
Множина критеріїв за якими здійснюється оцінювання альтернатив: 
- принципи роботи; 
- складність реалізації; 
- ефективність; 
- точність; 
- ціна реалізації; 
- взаємодія з іншими алгоритмами; 
- можливість розв’язання проблеми «холодного» старту. 
Після оцінювання альтернатив за вказаними критеріями для вибору найкращих 

альтернатив застосовується метод ELECTRE. В результаті отримане ядро: алгоритм 
TF-IDF та коефіцієнт кореляції Пірсона. 

Згідно з [3], для вирішення цієї проблеми пропонується застосувати метод 
аналізу ієрархії. Множина альтернатив та множина критеріїв формуються аналогічно. 
В результаті визначено найкращу альтернативу – колаборативна фільтрація методом 
коефіцієнта кореляції Пірсона. 

Підсумовуючи вище сказане для вирішення проблеми сегментації ринку та 
виявлення цільової категорії клієнтів було рекомендовано та обрано наступні 
алгоритми: коефіцієнт кореляції Пірсона та кластеризація методом k-середніх. 

Розбиття множини векторів характеристик об’єктів на групи з урахуванням 
подібності цих об’єктів називають кластеризацією. Метод k-середніх являється одним 
із найпростіших серед всіх алгоритмів кластеризації. На вхід даному алгоритму 
необхідно подавати кількість кластерів на яку треба розділити вхідну вибірку. 

На першій ітерації алгоритм випадковим чином розподіляє об’єкти по 
кластерах. Потім для кожного кластеру обраховується центр мас. Після чого 
обраховується відстань від кожного об’єкта до центрів мас. Об’єкти 
перерозподіляються по кластерах таким чином, щоб відстань між об’єктом і центром 
була найменшою. Наступний крок – знову обраховуються цетри мас кластерів. 
Алгоритм триває доти поки об’єкти будуть змінювати належність до кластерів. 

В даному алгоритмі можна використати наступні метрики для обрахування 
відстані між центрами мас кластерів та об'єктами: 

- евклідова відстань; 
- степенева відстань; 
- квадрат евклідової відстані; 
- відстань Чебишева; 
- «манхеттенська» відстань; 
Було прийняте рішення використовувати евклідову відстань (1) при реалізації 

алгоритму кластеризації. 

 

 
(1) 

  
Приклад кластеризації двовимірних векторів зображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Кластеризація у двовимірному просторі 

 
На вхід реалізованому алгоритму подається множина векторів і кількість 

кластерів. Елементом кожного вектора є значення відповідної властивості об’єкту. В 
загальному випадку кількість властивостей, які описують об’єкт дорівнює n. Отже 
кластеризація проводиться Rn просторі. 

Наприклад, необхідно розділити на групи множину користувачів книгарні. Тоді 
властивостями будуть: 

- вік; 
- стать; 
- місце проживання; 
- кількість переглядів книг жанру «Фантастика»; 
- кількість переглядів книг жанру «Дитяча література»; 
- тощо. 
На виході отримаємо набір кластерів користувачів, де користувачі з одного 

кластеру максимально подібні між собою за даними властивостями. 
Після етапу кластеризації, наступає етап фільтрації, що є кінцевою частиною 

комбінованого алгоритму. 
Для того, щоб обрахувати подібність двох користувачів конкретного кластеру, 

будемо використовувати коефіцієнт кореляції Пірсона, за рахунок того, що можна 
виміряти лінійну залежність між ними. Особливістю реалізованого алгоритму є те, що 
ми не визначаємо значення функції між всіма користувачами системи, а лише між 
користувачами попередньо сформованого кластеру, що дає змогу значно 
пришвидшити алгоритм за рахунок зменшення вхідних даних для алгоритму. Ще 
одним важливим фактором є те, що фільтрація відбувається між подібними 
користувачами. Це значить, що будуть порівнюватись користувачі з однаковими 
вподобаннями. Такі дії дають можливість вдало поєднати його з алгоритмом k-
середніх. 

Покажемо формулу алгоритму КФ реалізованого методом ККП (2). 
 

 
(2) 

  
sim – міра, яка показує на стільки два користувача подібні між собою; 
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k – коефіцієнт нормування (3). 

 

 
(3) 

 
U– множина всіх користувачів; 
r – оцінка, яку виставив користувач; 

 
Отже розроблено алгоритм, який являється комбінацією кластеризації методом 

k-середніх та колаборативної фільтрації методом коефіцієнта кореляції Пірсона. 
 

ВИСНОВКИ 
Проаналізовано проблему сегментації користувачів веб-каталогу. Зроблено 

висновок про доцільність застосування колаборативної фільтрації, попередньо 
кластеризувавши користувачів за спільними вподобаннями. Розроблене алгоритмічне 
забезпечення застосовано для вирішення задачі сегментації користувачів. Отриману в 
результаті множину кластерів доцільно використовувати при формуванні 
рекомендації користувачам та в процесі просування продукції на ринку. 
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В статті розглянуто модифіковану технологічну схему виробництва 
пластифікатору на основі продуктів перетворення поліетилентерефталату. Проведено 
розрахунок процесу в статиці в програмному моделюючому комплексі CHEMCAD. 
Проведено аналіз технологічної схеми виробництва як об'єкту керування, визначені 
параметри контролю та регулювання і регулюючі впливи на них. 

Ключові слова: об'єкт керування, технологічна схема, поліетилентерефталат, 
пластифікатор, комп’ютерний розрахунок 
 

В статье рассмотрено модифицированную технологическую схему производства 
пластификатора на основе продуктов преобразования полиэтилентерефталата. Проведен 
расчет процесса в статике в программном моделирующем комплексе CHEMCAD. Проведен 
анализ технологической схемы производства как объекта управления, определены 
параметры контроля, регулирования и регулирующие воздействия на них. 

Ключевые слова: объект управления, технологическая схема, 
полиэтилентерефталат, пластификатор, компьютерный расчет 
 

A modified schematic for plasticizer production from polyethylene terephthalate conversion 
products is considered in this paper. The calculation of the process in statics in the software 
complex CHEMCAD was performed. The analysis of the technological scheme of production as an 
object of control is described. Parameters of control and regulation were defined and regulatory 
impacts on these parameters were defined as well. 

Keywords: control object, technological schematic, polyethylene terephthalate, plasticizer, 
computer calculation 
 

ВСТУП 
Серйозною проблемою сучасного суспільства є негативний вплив на 

навколишнє середовище зростаючої кількості відходів поліетилентерефталату (ПЕТ). 
Завдяки зручності та широкій сфері застосування світове виробництво 
поліетилентерефталату щорічно зростає. Зі зростанням виробництва, збільшується й 
кількість використаних пластмасових виробів, що стають відходами. Відбувається 
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довгострокове накопичення відходів, адже період розкладу даного матеріалу сягає 
більше трьохсот років. Це все призводить до погіршення екологічного стану. У 
зв'язку з цим, утилізація відходів поліетилену та поліетилентерефталату (ПЕТ) 
набуває важливого економічного і екологічного значення. Для скорочення потоку 
відходів застосовуються різні методи переробки ПЕТ з отриманням корисних 
матеріалів [1-3].  

Робота націлена на створення нового процесу конверсії ПЕТ в корисний 
продукт – пластифікатор для бетонних сумішей. В якості сировини для даної 
технології використовуються відходи подрібненого ПЕТ та ряд хімічних речовин. 

Однією з ключових ланок у загальній системі функціонування будь-якого 
підприємства є автоматизація. Керування технологією призводить до підвищення 
ефективності і якості прийнятих технологічних рішень, скорочення термінів їх 
реалізації, зниження витрат та більш повного використанню наявних резервів 
виробничої системи підприємства.  

Ефективне керування процесом отримання пластифікатора на основі продуктів 
перетворення поліетилентерефталату вимагає аналізу технологічної системи як 
об’єкту автоматизації, та проведення комп’ютерного розрахунку технологічної схеми 
з метою визначення значень технологічних параметрів. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
В роботі проведено аналіз технологічного процесу  отримання пластифікатора 

на основі продуктів перетворення поліетилентерефталату як об’єкту керування, 
виконаний його комп’ютерний розрахунок в середовищі CHEMCAD та визначені 
основні технологічні параметри процесу.  
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Як об'єкт керування розглядається технологія виробництва пластифікатору 

(рис.1), яка передбачає взаємодію поліетилентерефталату з триізопропаноламіном у 
середовищі етиленгліколю та води. 

Згідно технологічної схеми першим кроком при отриманні 
триізопропаноламінової солі естеру терефталевої кислоти (пластифікатора) є 
взаємодія триізопропаноламіну з подрібненим поліетилентерефталатом в реакторі 4. 
Процес проводять при температурі 195…200°С, що сприяє розчиненню ПЕТ та 
проходженню реакції за схемою, що наведена на рис. 2. Отримана реакційна суміш 
(напівпродукт) проходить очищення на фільтрі 5, де видаляються забруднюючі 
речовини. Робочий тиск на фільтрі складає 0,3…0,4 МПа. Очищений розчин 
надходить до теплообмінника 6, де охолоджується до температури 170…180°С, після 
чого розчин надходить до реактора 7, де відбувається хімічна реакція отримання 
триізопропаноламінової солі естеру терефталевої кислоти з етиленгліколем в 
середовищі етиленгліколю та води при температурі 150°С, що наведена на рис. 3.  

Отриманий внаслідок реакції розчин триізопропаноламінової солі терефталевої 
кислоти прямує до випарного апарату, де відбувається випаровування етиленгліколю 
при температурі 200…250°С. Етиленгліколь, що випарувався, направляється на 
повторне використання. Після випарного апарату розчин триізопропаноламінової солі 
терефталевої кислоти прямує до теплообмінника, де охолоджується до температури 
120°С. Останньою стадією процесу є змішування розчину триізопропаноламінової 
солі терефталевої кислоти з водою в ємності 11 у співвідношенні 1:1.  
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Рис. 1. Технологічна схема процесу отримання пластифікатору на основі продуктів 

перетворення ПЕТ: 
1 – бункер ПЕТ; 2 – дозатор ПЕТ; 3 – ємність триізопропаноламіну; 4 – реактор отримання 

триізопропаноламінової солі естеру терефталевої кислоти (напівпродукт); 5 – фільтр грубого 
очищення; 6 – теплообмінник; 7 – реактор отримання триізопропаноламінової солі естеру 

терефталевої кислоти з етиленгліколем; 8 – ємність етиленгліколю; 9 – рекуперативний випарний 
апарат (для випаровування етиленгліколю); 10 – теплообмінник; 11 – ємність готового продукту; 12 – 

проміжна ємність; I – подрібнений ПЕТ; II – триізопропаноламін; III – реакційна суміш 
(напівпродукт); IV – осад; V – етиленгліколь; VI – розчин триізопропаноламінової солі терефталевої 

кислоти в етиленгліколі; VII – розчин триізопропаноламінової солі терефталевої кислоти; VIII – вода; 
XI – готовий продукт – водний розчин триізопропаноламінової солі естеру терефталевої кислоти 

(пластифікатор); XI – теплоносій 
 

В результаті цих процесів отримуємо цільовий продукт – пластифікатор 
(водний розчин триізопропаноламінової солі естеру терефталевої кислоти). 

 
Рис. 2. Схема хімічної реакції поліетилентерефталату та триізопропаноламіну 

 

 
Рис. 3. Схема хімічної реакції отримання розчину триізопропаноламінової солі 

терефталевої кислоти в етиленгліколі 
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Використовуючи програмний моделюючий комплекс CHEMCAD було 

спроектовано схему процесу виробництва пластифікатора (рис.4) на основі 
технологічної схеми (рис.1). Для розрахунку матеріального балансу були враховані 
тільки ті апарати, у яких присутні матеріальні перетворення. 
 

 
Рис. 4. Схема процесу виробництва пластифікатору в комплексі CHEMCAD 

 
Для створення схеми, зображеної на рис.3, було знайдено та використано з 

бібліотеки потрібні апарати. Апарати підбирались таким чином, щоб відбувалось 
найбільш точне відображення характеру реальних апаратів: змішувач (апарати 1,7,8), 
кінетичний реактор (апарати 2, 5), теплообмінник (апарати 3,6). Також слід звернути 
увагу на те, що реактори в середовищі CHEMCAD мають один вхід, тому для 
проведення реакції необхідно всі вхідні речовини звести в один потік, який буде 
надходити до реактора. До структурної схеми був доданий змішувач (2), з метою 
поєднання I (ПЕТ) та II (суміш триізопропаноламіну) потоків та змішувач (8), з метою 
поєднання III (суміш ПЕТ та триізопропаноламіну), VIII (вода) та V (етиленгліколь).  

Сумарний матеріальний баланс схеми наведено в таблиці 1. Наведені 
результати вказують на правильність проведених розрахунків. 
 

Таблиця 1. Матеріальний баланс схеми 
Параметр Надходження Витрати Втрати, % 

Масові витрати, кг/год·10-3 2700 2700.001 0 
Молярні витрати кмоль/год 79.883 74.679 6.5 

 
Розрахований матеріальний і тепловий баланс процесу дозволив визначити 

параметри схеми в статиці. 
В розрахунку показано, що в результаті процесу переробки 500 кг подрібненого 

ПЕТ з використанням 500 кг триізопропаноламіну, 500 кг етиленгліколю та 1200 кг 
води можна отримати 2700 кг готового продукту – пластифікатору. 

Показником ефективності процесу переробки ПЕТ служить продуктивність 
установки по кінцевому продукту (розрахункова витрата пластифікатору). 
Продуктивність залежить від наступних параметрів: складу вихідних речовин, 
співвідношення компонентів реакцій та підтримання процесів схеми згідно 
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технологічного регламенту. Так, в реакторі 4 взаємодію триізопропаноламіну з 
подрібненим поліетилентерефталатом слід проводити при інтенсивному 
перемішуванні та заданій температурі. Модель реактора з мішалкою базується на 
припущенні про ідеальне перемішування реагуючої суміші. З точки зору управління 
дуже важливо підтримувати задане співвідношення реагентів на вході в реактор. 
Витрата триізопропаноламіну на вході до реактора регулюється в залежності від 
кількості подрібненого ПЕТ, що завантажується в реактор за допомогою дозатора. 
Регулювання температури здійснюється за рахунок зміни витрати теплоносія, який 
надходить в сорочку реактора. Для оператора передбачається ручне керування 
двигуном перемішуючого пристрою. Робота фільтру 5 контролюється за 
розрідженням, при якому проводиться процес фільтрування.  

Показником ефективності теплообміну в теплообмінниках 6 та 10 є 
температура суміші на виході з теплообмінника, а метою управління – підтримання 
цієї температури на регламентному значенні. 

Залежність температури суміші від ряду основних параметрів процесу 
теплообміну може бути знайдена з рівняння теплового балансу  
 

( ) ( )'' ' ' ''
X X X X Г Г Г ГG c t t G c t t− = − , (1) 

де  витрати холодного та гарячого теплоносіїв;  питомі 
теплоємності холодного та гарячого теплоносіїв;   температури холодного та 
гарячого теплоносіїв на вході в теплообмінник; температура теплоносія на 
виході з теплообмінника. Регулювання температур напівпродукту та цільового 
продукту на виході теплообмінників  здійснюється за рахунок зміни витрати 
охолоджуючої води.  

В реакторі 7, де відбувається хімічна реакція отримання 
триізопропаноламінової солі естеру терефталевої кислоти з етиленгліколем при 
температурі 150°С в середовищі етиленгліколю з водою. Процес відбувається при 
інтенсивному перемішуванні. Для оператора передбачається ручне керування 
двигуном перемішуючого пристрою. На вході в реактор підтримується задане 
співвідношення реагентів: реакційна суміш – етиленгліколь, шляхом зміни витрати 
етиленгліколю в ємності 8. Витрата води коригується в залежності від витрати 
напівпродукту. Регулювання температури в реакторі здійснюється за рахунок зміни 
витрати теплоносія в сорочку реактора. 

В випарний апарат 9 поступає розчин триізопропаноламінової солі 
терефталевої кислоти в етиленгліколі. Задачею випарного апарату є видалення 
етиленгліколю з подальшим поверненням його у виробництво. Показником 
ефективності даного процесу є концентрація розчиненої речовини в упареному 
розчині, а метою керування – підтримання заданого значення цієї концентрації. 
Рівняння матеріального балансу випарної установки по розчиненій речовині та 
матеріального балансу по всій кількості речовини мають вигляд: 
 

. . . .c p c p y p y pG C G C= ,  . .c p y p ПG G G= +  (2) 
 

де  – витрати свіжого та упареного розчинів;  – концентрація 
розчиненої речовини в свіжому розчині;  – концентрація розчиненої речовини в 
упареному розчині; де  – витрата парів розчинника. З рівнянь (1-2) отримуємо: 
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Витрату  можна стабілізувати та змінювати для отримання оптимального 
режиму процесу випаровування. Але концентрація  визначається попередніми 
технологічними процесами, при її зміні в випарний апарат надходять збурюючи 
впливи, які неможна ліквідувати до надходження їх в об'єкт. Витрата  визначається 
значеннями режимних параметрів процесу (температури, тиску та концентрації 
розчину в апараті), які, в свою чергу, залежать від параметрів сировини та 
інтенсивності підводу тепла до кип'ятильника. Тож, щоб при наявності збурюючих 
впливів мета управління була досягнута в якості головної регулюємої величини слід 
обрати концентрацію , а регулюючі впливи наносити шляхом зміни витрати . 
При роботі випарної установки без проміжної ємності якість регулювання 
погіршується, тому в схемі передбачена ємність 12. Таким чином підтримується 
максимально можлива продуктивність апарату при досягненні цілі керування. 
Регулювання концентрації  зміною інтенсивності подачі тепла до кип'ятильника 
може привести до плівкового кипіння, що не є економічним. Таким чином для 
досягнення мети керування процесом необхідно регулювати наступні параметри: 
температурну депресію шляхом зміни витрати ; тиск в апараті шляхом зміни 
витрати ; витрату теплоносія. Для підтримання матеріального балансу в апараті 
регулюється рівень розчину шляхом зміни витрати упареного розчину. 

Витрата води в ємністі готового продукту 11 регулюється у співвідношенні 1:1 
до витрат триізопропаноламінової солі терефталевої кислоти після випарного апарату. 
Крім того, в схемі автоматизації передбачені контури контролю витрат речовин між 
апаратами, контури контролю рівня в ємностях 3, 8, 11, 12 з сигналізацією 
максимального рівня.  
 

ВИСНОВКИ 
Таким чином проведений аналіз технологічної схеми виробництва 

пластифікатора як об'єкта керування дозволив вибрати параметри контролю та 
регулювання, канали внесення регулюючих впливів та рівень автоматизації процесу. 
Спроектована в середовищі ChemCAD схема дала можливість отримати та дослідити 
параметри потоків, сумарний матеріальний і тепловий баланс процесу. Технічна 
реалізація системи керування процесом здійснюється на базі мікропроцесорної 
техніки. 
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The practicability of using machine learning in manufacturing to control product quality is 
analyzed in this paper. A family of models for image classification called MobileNets was 
considered. The optimal values of the model parameters were found. 

Keywords: quality control, machine learning, neural networks, TensorFlow, MobileNet 
 

У статті проведено аналіз доцільності застосування технологій машинного 
навчання на виробництвах для контролю якості продукції. Було розглянуто сімейство 
моделей для класифікації зображень MobileNets. Знайдено оптимальні значення параметрів 
моделі. 

Ключові слова: контроль якості, машинне навчання, нейронні мережі, TensorFlow, 
MobileNet 
 

В статье проведен анализ целесообразности применения технологий машинного 
обучения на производствах для контроля качества продукции. Было рассмотрено семейство 
моделей для классификации изображений MobileNets. Найдены оптимальные значения 
параметров модели. 

Ключевые слова: контроль качества, машинное обучение, нейронные сети, 
TensorFlow, MobileNet 
 

INTRODUCTION 
Just like the first industrial revolution of the second half of the eighteenth century, 

which made the transition from manual to mechanized production and had a colossal effect 
on the manufacturing economy and average household incomes, the third industrial 
revolution, through the use of computers and information technology, led to the transition to 
automated production. However, even as of 2019, there are still numerous processes in 
manufacturing that can be automated. One of these processes is a quality control of products 
carried out according to external criteria. 

Since this quality control involves a comprehensive analysis of an object, namely 
color, proportions, geometric properties, etc., application of machine learning, which is 
capable of identifying the quality criteria independently, reduces the cost of developing and 
tweaking the algorithm in case of minor changes in the technological process [1]. 

mailto:klimenkodr@gmail.com
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The purpose of this work is to analyze the machine learning practicability for the 
product classification in manufacturing as a mean of quality control. 

Of the well-known software libraries for machine learning (such as TensorFlow, 
Torch, Caffe, etc.), an open source software library TensorFlow was chosen. TensorFlow is 
the leader among machine learning libraries, it has Google support and is capable of solving 
numerous tasks, including the classification of images. 

A family of models for the computer classification of images named MobileNets was 
studied. These models are designed primarily for mobile devices, which ensures their 
simplicity and speed. The use of simple models may prove to be very successful, and 
possibly be an optimal solution for those Ukrainian enterprises that are not able to spend 
$1000 per conveyor row on the hardware required to run complex models. 

In addition to the base model, the MobileNets family includes modified versions of 
the base model. These modifications offer simplifications to the base model (hence the 
performance increase), but in turn provide lower accuracy [2]. 

The objective of this study was to explore the capabilities of the MobileNets models 
family, analyze the feasibility of using them to classify products in manufacturing and to 
find the optimal model parameters for a specific object. 
 

EXPERIMENTS 
A standard pavement tile was chosen as an object for this study. The training data for 

neural network consisted of 45 images with undamaged tiles and 63 images with damaged 
ones. To measure the accuracy, we used a set of 10 images that were not included in the 
training data — 5 undamaged and 5 damaged tiles. 

The model was run on a PC with an Intel Core i3-4020Y 1.50GHz processor. The 
choice of a low-end CPU like this one should demonstrate MobileNets’ level of speed and 
tell us whether it is possible to use budget hardware to control product quality. The 
following set of software was used: Windows 10 operating system (Version10.0.17134 
Build 17134), Python 3.7.2, TensorFlow 1.13.0-rc. 

The trained base model demonstrated an average accuracy for ten reference images 
of 97.98% and an average processing time of 2.517 seconds. These results are generally 
satisfactory and justify the use of machine learning to control product quality in 
manufacturing. 

When simplified versions of model with modified parameters were analyzed, the 
following two parameters, which can be varied, were considered: width multiplier and 
resolution multiplier. Their effect on the processing time and the accuracy of the result was 
studied. 

The width multiplier allows the model to be narrower, in a sense that for each of the 
layers it reduces the number of input and output channels, thereby simplifying the math. By 
default, this parameter is equal to 1 [2]. We have studied models with width multipliers 
0.75, 0.5, 0.25. 

The resolution multiplier reduces the input image resolution. This can make it so 
some small details or elements in the photo may be missed in the process of training or 
classification. The base input resolution is 224×224 [2]. Models with resolutions 192×192, 
160×160, 128×128 were also studied. 

The methodology of the experiment is as follows (fig. 1). For each value of the width 
multiplier a model was run for each of the 10 reference images. The results are shown in 
table 1. 
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Fig. 1. General scheme of the experimental setup: 
1 – Object for classification; 2 – Camera; 3 – PC 

 
Table 1. Dependence of accuracy and processing time on the width multiplier 

Image 
# 

Accuracy, % Processing time, seconds 
Width multiplier 

0.25 0.5 0.75 1.0 0.25 0.5 0.75 1.0 
1 100 72.22 98.08 92.51 0.359 0.829 1.453 2.484 
2 100 56.06 99.29 99.99 0.344 0.812 1.453 2.515 
3 100 100 81.90 98.52 0.375 0.812 1.5 2.515 
4 100 99.67 99.85 100 0.375 0.797 1.453 2.515 
5 100 98.63 25.78 100 0.359 0.812 1.453 2.562 
6 100 100 100 100 0.375 0.812 1.453 2.578 
7 100 100 100 100 0.359 0.812 1.453 2.5 
8 100 100 99.99 88.82 0.359 0.828 1.50 2.5 
9 100 100 99.94 100 0.359 0.812 1.453 2.5 
10 99.93 100 100 100 0.375 0.812 1.437 2.5 

Avg. 100 92.66 90.48 97.98 0.364 0.814 1.461 2.517 
 

From the results of the first experiment (Table 1), the following conclusions can be 
made: 

- processing time is directly proportional to the width multiplier; 
- reducing the width multiplier can not only negatively affect accuracy, but also 

increase it. 
It should be noted that for the instances where accuracy differs significantly from 

100% (for example, the accuracy value for the fifth image with width multiplier of 0.75), 
the models were retrained using the same data. The resulting absolute error was no more 
than 5%. At the same time, for accuracy values above 95%, the absolute error was no more 
than 0.1%. Model processing time remained the same. 

Table 2 shows the results reflecting the dependence of the resolution multiplier on 
processing time and accuracy of the solution. From the results of the second experiment 
(Table 2), the following conclusions can be made: 

- processing time becomes slightly lower with resolutions 192×192, 160×160, 
128×128, however base resolution processing time is comparable to the one of 160×160; 

3 

2 

1 
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- a decrease in the input resolution leads to a loss of accuracy, but this dependency is 
non-linear. 
 

Table 2. Dependence of accuracy and processing time on the input resolution 

Image 
# 

Accuracy, % Processing time, seconds 
Input resolution 

128 160 192 224 128 160 192 224 
1 97.76 100 98.78 92.51 2.538 2.572 3.013 2.484 
2 17.63 100 72.54 99.99 2.503 2.492 2.919 2.515 
3 99.99 100 99.99 98.52 2.516 2.54 2.919 2.515 
4 100 90.78 99.83 100 2.526 2.496 2.953 2.515 
5 100 69.46 100.00 100 2.485 2.479 2.801 2.562 
6 100 100 100 100 2.568 2.528 2.866 2.578 
7 100 100 99.90 100 2.481 2.524 2.819 2.5 
8 100 93.67 88.97 88.82 2.481 2.559 2.72 2.5 
9 100 100 11.03 100 2.492 2.503 2.908 2.5 
10 99.77 99.55 100 100 2.499 2.562 2.733 2.5 

Avg. 91.52 95.35 87.10 97.98 2.509 2.526 2.865 2.517 
 

SUMMARY 
Based on the obtained results, we can safely say that the use of machine learning 

technologies is justified, since even the base model demonstrated quite satisfactory results. 
It is worth noting that lowering the input resolution does not lead to an increase in 

performance to the extent that the width multiplier does. This fact, in combination with 
unpredictable changes in accuracy, allows us to conclude that for this kind of objects, 
manipulations with the input resolution do not make sense. 

As for the width multiplier, this parameter has shown itself worthy of attention, since 
it allows reducing the processing time by up to 6-7 times. Although the accuracy is not 
directly proportional to this parameter, the potential increase in processing time justifies 
conducting such an experiment for each new object in order to find the optimal width 
multiplier. 

For the chosen object (pavement tiles), a model with a width multiplier of 0.25 and 
input resolution of 224×224 is the most optimal. This model demonstrated an average 
accuracy of 100%, having confidence of 99.93% for only one image, and an average 
processing time of 0.364 seconds. 

MobileNets family of models has demonstrated high accuracy and processing time 
even on low-end hardware. Therefore, it is able to meet the demand of enterprises for 
technologies that allow to automate quality control processes and to reduce the cost of 
production. Further research will be focused on finding the optimal amount of training data 
for models and exploring their capabilities on other objects. 
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У статті розглянуто особливості застосування електророзрядної технології для 
очищення і знезараження води басейнів. Представлені результати експериментального 
дослідження роботи електророзрядної установки для очищення і знезараження води і 
показана ефективність застосування електророзрядної технології для очищення води 
басейнів. 

Ключові слова: електророзрядні технології, очищення води, технологічна схема, 
басейн 
 

В статье рассмотрены особенности применения электроразрядной технологии для 
очистки и обеззараживания воды бассейнов. Представлены результаты 
экспериментального исследования работы электроразрядной установки для очистки и 
обеззараживания воды и показана эффективность применения электроразрядной 
технологии для очистки воды бассейнов. 

Ключевые слова: электроразрядные технологии, очистка воды, технологическая 
схема, бассейн 
 

The article discusses the features of the use of electrical discharge technology for 
purification and disinfecting of swimming pool water. The results of an experimental study of the 
operation of an electric discharge installation for cleaning and disinfecting water are presented, 
and the efficiency of using electric discharge technology for cleaning pool water is shown. 

Keywords: electrical discharge technology, purification of water, technological scheme, 
swimming pool 
 

ВСТУП 
В даний час розширюється мережа оздоровчих і спортивних басейнів різних 

типів і розмірів. Важливо, щоби при користуванні басейнами бути виключені 
чинники негативного впливу на організм людини. В основі гігієнічних вимог до 
якості води для питних і побутових потреб лежить принцип безпеки в 
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епідеміологічному відношенні, нешкідливості за хімічним складом і сприятливості за 
органолептичними властивостями. Вимоги, що пред'являються до води басейнів 
викладені нормативному документі [1], а методики визначення регламентованих 
санітарних показників води – у відповідних методичних вказівках. Навіть коли басейн 
заповнений водопровідною водою, то кожен день в неї потрапляють органічні і 
неорганічні речовини з навколишнього середовища або заноситься людьми, що 
купаються. Якщо деякий час не очищувати та знезаражувати воду басейну, то вона 
дуже швидко стане каламутною і буде ідеальним середовищем для росту бактерій і 
водоростей. Догляд за водою, що знаходиться в басейні, включає цілий комплекс 
заходів для приведення всіх показників води до встановлених нормами параметрів, 
який включає: аналіз води; рециркуляцію води для рівномірного перемішування води 
у всіх частинах басейну; механічне очищення води; знезараження (дезінфекція) води 
для знищення біологічно активних забруднювачів і продуктів життєдіяльності 
(мікроорганізми, водорості, бактерії, віруси, потожірові виділення тощо) та при 
необхідності підігрів води для підтримки комфортної температури в чаші басейну. 
Існуючі методів знезараження води, розділяються на: реагентні, або хімічні ( 
хлорування, озонування, бромування, олігодінамія (обробка іонами срібла, міді) 
тощо); безреагентні, або фізичні (ультрафіолет, ультразвук, електроімпульси, висока 
температура); комбіновані методи (різні комбінації реагентних і безреагентних 
методів). Переваги та недоліки цих методів розглянуті в літературі і достатньо 
вивчені. 

Останнім часом поряд з традиційними методами очищення води 
використовують і нетрадиційні методи очищення які полягають в комплексному 
впливі на воду декількох факторів. Аналіз публікацій присвячених технологіям 
водоочищення показує, що в останні роки активно розробляються технології 
безпосереднього впливу електричних розрядів на воду. Цей метод дозволяє вирішити 
багато технологічних проблем в процесах знезараження води і очистки її від домішок. 
Плазмовий метод очищення води, що заснований на ініціюванні різними способами 
електричних розрядів в рідині, можна назвати як універсальний, бо у випадку 
використання неврівноваженої плазми електричного розряду іде спільний вплив на 
домішки, що забруднюють воду, одночасно всієї сукупності факторів плазми [2, 3]. 
Тому впровадження плазмового методу очищення води в схеми водоочищення 
басейнів викликає значний інтерес. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Метою роботи є розробка технологічної схеми очищення і знезараження води 

басейнів з включенням в схему очищення електророзрядної установки та аналіз 
можливостей застосування електророзрядних технологій для очищення води басейнів 
від основних забрудників.  
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Схема очищення води басейнів з електророзрядною установкою показана 

на рис. 1. 
В ємність 2 через фільтр 9 подається забруднена вода з басейну 1. Вода з 

ємності прокачується через електророзрядний модуль 4 за допомогою насосу 7. В 
середині модуля, знаходяться електроди, що занурені в забруднену воду, і між ними 
виникає дуговий заряд. Високочастотне інверторне джерело високої напруги 6, 
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здійснює електроживлення дуги. Установка забезпечена системою подачі повітря з 
компресором 5, яке продувається через електророзрядний модуль.  
 

 
Рис. 1. Схема очищення води басейнів з електророзрядною установкою:  

1 – відкрита ємність (басейн); 2 – ємність для забрудненої води; 3 – ємність для 
обробленої води; 4 – електророзрядний модуль; 5 – компресор; 6 – високочастотне 

інверторне джерело високої напруги; 7, 8 – насоси подачі води; 9, 10 – фільтри;  
11, 13 – теплообмінники; 12 – система аналізу якості (електропровідність, pH); 

I – очищена вода; II – вода на доочищення; III, VI – забруднена вода; IV – повітря;  
V – оброблена вода; VІІ – вода басейну, яка виступає холодоагентом;  

VІІІ – холодоагент; ІХ – осад 
 

Після електророзрядного модуля оброблена вода очищується на фільтрі 10 та 
подається до теплообмінника 11. Теплообмінник 11 задіяний в схемі тільки тоді, коли 
необхідно підігрівати воду в басейні (холодна пора року). Таким чином рекуперується 
тепло, що виділене при горінні дугового розряду. Далі вода надходить до ємності 3, а 
далі прокачується через систему аналізу якості 12, де перевіряється її 
електропровідність, рівень pH та інші показники. Якщо вода відповідає нормам, то 
вона за допомогою насосу 8 повертається потоком І до басейну, попередньо 
пройшовши повторне охолодження в теплообміннику 13, який охолоджується водою 
з трубопроводу (потік VІІІ). Однак якщо концентрація шкідливих речовин у воді 
перевищує допустимі норми, то воду спрямовують на повторне очищення до 
електророзрядного модуля (потік ІІ). 

При роботі електророзрядного модуля на межі розділу фаз вода-повітря йде 
розряд, що дозволяє проводити глибоке очищення води з мінімальними 
енергетичними витратами навіть за наявності складної органіки, стійких 
мікроорганізмів, бактерій, хімічних реагентів тощо. Оскільки температура плазми 
вище температури дисоціації будь-яких молекул, то це забезпечує розпад будь-якого 
стійкого з'єднання. Технологія забезпечує одночасний вплив на воду, що очищається, 
активних частинок (радикалів, іонів і коливально збуджених молекул, що сильно 
прискорює перебіг хімічних реакцій) і таких факторів як ультрафіолетового 
випромінювання, озон, електричне і магнітне поля, кавітація та інші. Такий вплив є 
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дуже ефективним, так як реакційна здатність у радикалів (навіть короткоживучих), 
що  утворилися, дуже висока. Органічні сполуки окислюються до вуглекислого газу і 
води. Солі важких металів переходять у нерозчинні гідроксиди або карбонати і 
випадають в осад, які легко видаляються найпростішою фільтрацією. 
Ультрафіолетове випромінювання і ударна хвиля, висока температура надають 
найбільш сильний вплив при знищенні мікроорганізмів (бактерій, вірусів). Ударна 
хвиля руйнує клітини мікроорганізмів.  

Завдання технології полягає в доведенні стану очищеної води басейну за 
хімічними і біологічними показниками до рівня, який дозволяє її повертати в басейн  
при повній відповідності вимогам діючих санітарних норм і мінімальних 
енерговитратах. 

Для перевірки ефективності роботи схема очищення води басейнів з 
електророзрядною установкою була зібрана лабораторна установка 
електророзрядного очищення, схема якої наведена на рис.2. 

До складу установки входять: система електроживлення, система підготовки та 
подачі повітря, електророзрядний модуль та система візуалізації та запису параметрів 
роботи установки. Особливістю лабораторної установки є те, що електророзрядний 
модуль не є проточним, що дозволяє варіювати час очищення в електророзрядному  
модулі.  
 

              
Рис. 2. Cхема лабораторної установки електророзрядного очищення забрудненої води 

та фото електророзрядного модуля: 
1 – електророзрядний модуль; 2 – високочастотне інвенторне джерело високої 
напруги; 3 – компресор Werk №2016/04 0111538; 4 – персональний комп’ютер;  

5 – осцилограф 3000 Series Scope Connect Software;  
І – модельний розчин; ІІ – очищення вода; ІІІ – повітря 

 
У відповідності до розробленої методики експериментальних досліджень 

готували модельні розчини певного об’єму та з заданою концентрацією 
досліджуваного забрудника, проводили вимірювання електропровідності та 
показника рН розчину та направляли його в електророзрядний модуль. Під час роботи 
установки фіксували режимні параметри роботи та час очищення. Після завершення 
експерименту очищену воду зливали до мірного циліндру, знову проводили 
вимірювання електропровідності та показника рН, а потім  в спеціальній тарі 
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направляли в сертифіковану хімічну лабораторію для проведення аналізів очищеної 
води. 

Результати експериментальних досліджень показали ефективність роботи 
установки електророзрядного очищення при очищенні води від забрудників, що може 
містити вода басейну.  

Наприклад, в табл.1 наведені результати по очищенню води від складної 
органіки: 1 – метилфіолетового барвника, 2 – УФ-блокатору. 
 

Таблиця 1 – Хімічний аналіз метилфіолетового барвника 
 

№ 
Модельний розчин Оброблений розчин 

pH TDS, мг/л ХСК, мгО2/дм3 pH TDS, мг/л ХСК, мгО2/дм3 
1 8,18 519 810,5 7,62 485 620,3 
2 7,25 445 1200 7,25 421 1000 

 
З таблиці 1 видно, що значення TDS (Total Dissolved Solids – загальна 

мінералізація, що є показником кількості розчинених речовин у воді, як неорганічних 
так і органічних) знизилось і відповідає нормі, яка для басейнів становить 450-500 
мг/л; показник ХСК (хімічне споживання кисню – кількість кисню у мг/дм3 яка 
необхідна для повного окиснення органічних речовин, що містяться в пробі води) теж 
суттєво знижений (при нормі для басейнів 500…1000 мгО2/дм3); показник рH також 
практично має нормативне значення (для басейнів межі показника рH – 7,2…7,6).  

Паралельно для метилфіолетового барвника з використанням фотометру Unico 
та програмного забезпечення K3 Analyts був проведений і фотометричний аналіз, 
результати якого наведені на рис. 3. 
 

   
  а       б 

Рис. 3. Результати фотометричного аналізу:  
а – модельний розчин; б – очищений розчин 

 
З наведених результатів можна побачити значне зниження метилфіолетового 

барвника в розчині після очищення. 
В таблиці 2 наведені результати по очищенню води міді та цинку. Для 

приготування модельних розчинів були використані мідний купорос – CuSO4 та 
хлористий цинк – ZnCl2. З таблиці видно суттєве зниження концентрацій розчинених 
речовин у воді, що пройшла очищення на лабораторній установці електророзрядного 
очищення води. 

Аналогічні експериментальні дослідження, що були проведені з іншими 
модельними розчинами води також показали ефективність плазмохімічного методу 
очищення води і роботи установки електророзрядного очищення. 
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Таблиця 2. Хімічний аналіз очищення розчинів від міді та цинку 
 
 
 

 
 
 
 

ВИСНОВКИ 
Таким чином, використання плазми в технології знезараження і очищення води 

басейнів є перспективним щодо промислового застосування і має ряд переваг: 
відсутність утворення побічних продуктів та застосування хімічних реагентів. 

Технологічний процес очищення є екологічно чистим і заснований на спільній 
дії окислювачів (озону, атомарного кисню, радикалів OH, перекису водню) і УФ-
випромінювання та інших, що генеруються безпосередньо в водоповітряному потоці 
в середині електророзрядного модуля. При необхідності, до цієї схеми очищення 
можуть додаватися інші технології – коригування pH, пом'якшення та інші. 
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Речовина Концентрація в модельному 
розчині, мг/л 

Концентрація в 
обробленому розчині, мг/л 

Мідь 33,6 3,3 
Цинк 3300 365 
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Визначена структура та алгоритм функціонування автоматизованої підсистеми 
розрахунку прогнозу методом акустичної емісії (АЕ), що має підвищити безпечність 
вуглевидобутку в умовах ведення гірничих робіт на пластах, що схильні до газодинамічних 
явищ.  

Ключові слова: автоматизована система, акустична емісія, структурна схема, 
програмний продукт 
 

Определена структура и алгоритм функционирования автоматизированной 
подсистемы расчета прогноза методом акустической эмиссии, что должно повысить 
безопасность угледобычи в условиях ведения горных работ на пластах, склонных к 
газодинамических явлений. 

Ключевые слова: автоматизированная система, акустическая эмиссия, 
структурная схема, программный продукт 
 

The structure and algorithm of functioning of the automated subsystem of prediction 
calculations by the method of acoustic emission is determined, which should increase the safety of 
coal mining in the conditions of conducting mining operations on the reservoirs subject to gas-
dynamic phenomena. 

Keywords: technological schematic, acoustic emission, structural scheme, software 
 

ВСТУП 
Удосконалення вуглевидобутку в умовах глибоких шахт полягає, зокрема, в 

створенні ефективних способів і засобів прогнозування стану гірських порід, що 
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оточують гірничий вибій. За роки ведення підземного видобутку вугілля виконано 
багато досліджень, що спрямовані на вивчення процесів зрушення гірського масиву 
та земної поверхні [1, 2]. Обвалення покрівлі над вибоєм ведуть до тривалих зупинок 
вибоїв, втрат видобутку вугілля, а ще гірше, – до смертей шахтарів. Крім того 
додаткові витрати на ліквідацію наслідків аварійних обвалень покрівлі ведуть до 
незапланованого збільшення собівартості вугілля. Одним з засобів боротьби за 
зниження аварійності в підземних виробках є прогнозування стану гірських порід 
методом акустичної емісії.  

Акустична емісія (АЕ) – це супроводження розривів суцільності гірничого 
масиву, які, виникають там, де локальні напруження перевищують локальну межу 
міцності. Не відповідаючи на питання про абсолютну величину напруження, метод 
викликаної акустичною емісією природним чином свідчить про наявність аномально 
високої для конкретного масиву напруги, про концентрацію осередків напруження, 
про динаміку руйнування в осередках руйнування і т.і. Проте на поточний час 
розрахунки прогнозів методом акустичної емісії проводять оператори служб прогнозу 
із застосуванням простого алгоритму прогнозу. Згідно з результатами прогнозування 
стану гірських порід шахтарі виконують необхідні технологічні заходи. Подальше 
підвищення точності прогнозів є актуальною проблемою і пов’язане із суттєвим 
ускладненням розрахунків, які доцільно доручити автоматизованій підсистемі 
розрахунку прогнозу та оповіщення про результати технічного персоналу шахти. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Метою роботи є удосконалення методики прогнозу газодинамічних явищ, 

розробка та технічна реалізація автоматизованої підсистеми розрахунку прогнозу 
викидонебезпечності та оповіщення про результати технічного персоналу шахти під 
час ведення гірничих робіт на пластах, що схильні до газодинамічних явищ.  
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Під впливом гірничих робіт в масиві відбувається постійний процес 

перерозподілу напруги в краєвій області ведення цих робіт. Перерозподіл напруги 
супроводжується утворенням локальних розривів і генерацією звукових хвиль в 
широкому діапазоні частот (явище акустичній емісії). Збільшення загальної 
напруженості в привибійній частині масиву призводить до збільшення кількості 
імпульсів, що реєструються в одиницю часу, а нерівномірність в перерозподілі 
напружень проявляється в нерівномірності реєстрованої кількості імпульсів в сусідніх 
інтервалах відліку. Таким чином, регулярні спостереження за АЕ краєвої частини 
вугільного пласта дозволяють контролювати відносні зміни в характері перерозподілу 
напружень у вугільному масиві, та пов’язані з ними можливі загрози проявів 
газодинамічної активності в районі ведення гірничихробіт. Стеження за показниками 
АЕ дозволяє розглянути задачу об'єктивної оцінки прийнятого способу управління 
гірничим тиском в конкретних гірничо-геологічних умовах.  

При прогнозі небезпечних зон гірського масиву методом АЕ інформативною 
ознакою є активність – кількість імпульсів АЕ, що зареєстровані звукоуловлюючою 
апаратурою імпульсів за прийнятий інтервал часу (у діючій методиці прийнято 10 
хвилин).  

Звукоуловлююча апаратура (рис.1) складається з підземного і наземного 
блоків. Вібрація гірського масиву реєструється підземним блоком 1 і перетворюється 
в електричний сигнал. Цей сигнал по лінії зв'язку 2 надходить в приймач 3 наземного 
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блоку апаратури. Гучномовець 6 відтворює прийнятий сигнал з гучністю і якістю 
необхідною для його розпізнавання оператором прогнозу. Реєстратор 4 призначений 
для зберігання інформації. Мікрофон 5 надає можливість переговорів оператора і 
персоналу шахти при проведенні робіт з обслуговування апаратури, а також 
можливість маркування магнітозапису. Маніпулятор 7 призначений для управління 
приймачем апаратури.  

Передавач апаратури встановлюється в свердловині діаметром 42 мм на 
глибині до 2 м, на відстані 5…20 м від вибою. Для оцінки якості установки 
підземного блоку за спеціальною методикою визначають, так званий, радіус дії 
геофону. Для прогнозу небезпечних зон розраховують середні значення активності на 
опорному інтервалі усереднювання.  
 

 
Рис. 1. Принципова схема звукоуловлюючої апаратури 

 
Описаний алгоритм визначення небезпечних зон покладений в основу 

автоматизованої системи прогнозування безпечного ведення гірничих робіт на 
пластах, що схильні до газодинамічних явищ, структура якої наведена на рис. 2. 
 

Звукоуловлююча 
апаратура

Робоче місце 
оператора

Пакет програмного 
забезпечення

Робоче місце 
експерта Керуючий вплив

 
Рис 2. Структурна схема обробки сигналу акустичної апаратури в автоматизованій 

системі 
 

Автоматизована система включає в себе звукоуловлюючу апаратуру (рис. 1), 
яка фіксує АЕ та передає інформацію на робоче місце місце оператора. Оператор 
фіксує наявність АЕ та її активність, вводить ці дані в пам’ять комп’ютера для 
оброблення. Після введення поточного запису здійснюється розрахунок прогнозу 
стану гірських порід, результати розрахунків надходять до технічного персоналу 
шахти. Взаємодія функціональних елементів програми наведена на структурній схемі, 
яка зображена на рис. 3. 

Введення даних оператором здійснюється за допомогою екранної клавіатури. 
При цьому оператору доступно тільки три рядки в полі введення. В основу методу 
розрахунків прогнозу покладено модифікований алгоритм Херста. 

Показник Херста розраховується за формулою:  
 

HNS
R )(α= ,       (1) 

і дорівнює: 
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де H – показник Херста; 
S – середнє квадратичне відхилення ряду спостережень x; 
R – розмах накопиченого відхилення Zu; 
N – кількість періодів спостережень; 
a = 1,5708 – константа Херста. 
Середнє квадратичне відхилення обчислюється за формулою: 
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де Xcp – середнє арифметичне ряду спостережень x за N періодів: 
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Розмах накопиченного відхилення R обчислюється за формулою  
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де Zu – відхилення ряду x від середнього Xcp: 
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1
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u

i
iu XxZ −= ∑

−

.      (6) 

При невеликій кількості спостережень N показник Херста має схильність навіть 
випадкові ряди оцінювати як персистентні. 
 

Введення даних

Блок зглажування 
результатів 

спостереження

Розрахунок 
середнього 

значення

Розрахунок 
відхилення

Аналіз даних після 
розрахунку

Збереження в архів Вивід даних на 
екран

Таймер

 
Рис 3. Структура програмного модуля 
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Для написання програмного продукту було обрано мову програмування Java. 
Це зв’язано насамперед с тим, що дана мова програмування має всі необхідні функції 
та набори бібліотек для написання даного програмного додатку. Головним 
аргументом при виборі цієї мови є і те, що вона забезпечує безперебійну роботу 
програми, що є дуже важливим оскільки виробництво на шахті безперервне і на 
основі результатів роботи даного програмного додатку, ЛПР буде прийматися 
рішення про безпеку ведення робіт в шахті. Завдяки тому, що програми на мові Java 
виконуються в середині JVM, вони мають достаній захист від зовнішніх втручань. 
Важливою обставиною є мультиплатформенність мови Java, що дозволить при зміні 
архітектури комп’ютера без зайвих проблем продовжити роботу програми на ньому. 
 

ВИСНОВКИ 
Таким чином в роботі на підставі методики прогнозу за акустичною емісією 

гірничого масиву безпечності підземного вуглевидобутку в умовах глибоких шахт 
визначена структура та алгоритм функціонування автоматизованої підсистеми 
прогнозування безпечного ведення гірничих робіт на пластах, що схильні до 
газодинамічних явищ. Застосування автоматизованої системи дозволить забезпечити 
безпеку ведення робіт на шахті та дозволить збільшити виробітку вугільного пласта 
за умови сприятливого прогнозу.  
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На основі даних про хімічний склад теплоносія в першому контурі АЕС з ВВЕР-1000 

визначено верхню та нижню межі його електропровідності. За розрахованими значеннями 
електропровідності за відсутності борної кислоти у розчині, запропоновано два можливих 
варіанти функції приналежності. Ці функцію будуть використані у алгоритмі визначення 
наявності пари у теплоносії. 

Ключові слова: реактор ВВЕР-1000, перший контур, електропровідність, функція 
приналежності 
 

На основе данных о химическом составе теплоносителя в первом контуре АЭС с 
ВВЭР-1000 определены верхняя и нижняя границы его электропроводности. По 
рассчитанным значениям электропроводности при отсутствии борной кислоты в 
растворе, предложено два возможных варианта функции принадлежности. Эти функции 
будут использованы в алгоритме определения наличия паров в теплоносителе. 

Ключевые слова: реактор ВВЭР-1000, первый контур, электропроводность, функция 
принадлежности 
 

Based on the data of the chemical composition of the primary circuits’ heat carrier at the 
NPP with WWRP-1000, the upper and lower limits of its electrical conductivity are determined. 
According to the calculated of electrical conductivity values, without the boric acid in the solution, 
two possible variants of the membership function are proposed. This function could be useful in the 
algorithm for determining the steam presence in the heat carrier. 

Keywords: VVER-1000 reactor, primary circuit, electrical conductivity, membership 
function 
 

ВСТУП 
Перший контур теплоносія АЕС, яка використовує водо-водяні реактори, 

зазвичай містить воду, яка знаходиться під тиском 16 МПа, а температура води 
першого контуру складає 312 ÷ 325 ОС. Крім того перший контур є радіоактивним. 
Всі зазначені обставини значно ускладнюють спостереження за станом зазначеного 
теплоносія [1].  

В результаті роботи системи компенсації тиску, або об’єму, що є невід’ємною 
складовою першого контуру АЕС з водо-водяними реакторами, в першому контурі 
можуть утворюватися прошарки пари, що призводить до пульсуючих змін параметрів 
теплоносія і несе небезпеку для обладнання першого контуру реактора. Тому 
виявлення і усунення пари з теплоносія є важливою і актуальною задачею. 
 

ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ТЕПЛОНОСІЯ ПЕРШОГО КОНТУРУ АЕС З 
ВВЕР-1000 

У якості початкових даних для визначення електричної провідності теплоносія 
першого контуру, використаємо дані калій-аміачного режиму при борному 
регулюванні. Показники цього режиму зведено у таблицю 1 [2]. Для визначення 
електропровідності теплоносія визначимо електропровідність кожного компоненту 
розчину окремо.  

Показник електропровідності чистої води визначається за формулою [3]: 
1

3 2
010 Wk К p−= ⋅Λ ⋅ ⋅       (1) 

де k – електролітична провідність води; KW – іонний добуток води; p – 
щільність іонів води; Λ0 – молярна провідність іонів H+ + OH- у воді. За 
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розрахунками, проведеними у наведеному джерелі, за даної температури електрична 
провідність води становитиме 0.00024 Ом–1⋅м.  
 

Таблиця 1. Показники калій-аміачного режиму при борному регулюванні для ВВЕР 
Показник Нормоване значення 

Калій, мг/кг 2,5 ÷ 12 
Аміак, мг/кг > 5 
Гідроген, норм, мл/кг 30 ÷ 60 
Кисень, мг/кг < 0,01 
Хлорид-іон, мг/кг < 0,1 
Борна кислота, г/кг < 16 

 

Показник електропровідності калію можна визначити з діаграми, наведених у 
[4]. Для розчинів іонів калію у концентраціях, які не перевищують 12 мг/кг (2⋅10–4 
моль/л) наближена до нуля і нею можна знехтувати. Показник електропровідності 
аміаку для концентрацій до 0.1 моль/л є константою яка дорівнює 0,1723 Ом–1⋅м [5]. 
Показник електропровідності гідрогену та кисню рівні нулю для усіх температур 
середовища, які не перевищують 5000 ОK [5]. Показник електропровідності хлорид-
іонів для концентрації 0,1 мг/кг дорівнюватиме 0,3368 Ом–1⋅м [6].  

Показники електропровідності борної кислоти експериментально дослідженні 
та зведенні до таблиць у роботі [7]. Для розчинів борної кислоти концентрацією 
16 г/кг за температур, близьких до 320 ОС, її електрична провідність дорівнюватиме 
8000 Ом–1⋅м. Ця величина значно (на чотири порядки) перевищує електричні 
провідності усіх інших компонентів розчину. Проте, слід завважити, що борна 
кислота вводиться у розчин першого контуру лише за необхідності в результаті 
процедури, відомої як «борне регулювання», і до проведення такого регулювання 
борна кислота в теплоносії відсутня. Таким чином, у випадку, якщо борне 
регулювання проводилося і у теплоносії першого контуру присутня борна кислота, 
проблема виявлення водної пари шляхом вимірювання електричної провідності має 
очевидне вирішення.  

За відсутності борної кислоти в теплоносії, електропровідність теплоносія 
першого контуру АЕС з реактором ВВЕР-1000 розрахунково знаходиться в межах від 
0,1725 до 0,5093 Ом–1⋅м.  
 

ПОБУДОВА ФУНКЦІЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ 
Задача побудови функції приналежності для досліджуваної проблеми, 

очевидно, має сенс лише у випадку відсутності борної кислоти у теплоносії. 
Побудована функція приналежності має, на нашу думку, відповідати таким вимогам: 
− для максимального значення електропровідності теплоносія (0,5093 Ом–1⋅м) 

значення функції приналежності повинно бути строго рівне одиниці; 
− для середнього значення електропровідності теплоносія (0,3409 Ом–1⋅м) значення 

функції приналежності повинно не суттєво відхилятися від одиниці; 
− для мінімального значення електропровідності теплоносія (0,1725 Ом–1⋅м) 

значення функції приналежності не повинно бути нижчим за 0,9; 
− для нульового значення електропровідності, значення функції приналежності не 

повинно бути строго рівне нулю. 
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Найкраще, на нашу думку, таким вимогам буде відповідати Z-подібна функція 
приналежності вигляду: 

( )

1, 0,205
1 1 0,205cos , 0,205 0,02
2 2 0,185

0, 0,02

x
xx x

х

µ π

≥ 
 −  = + ≥ ≥  −  
 < 

;   (2) 

Альтернативним варіантом може бути сигмоїдальна функція вигляду: 

( ) ( )( )
1

1 exp 90 0,11
x

x
µ =

+ ⋅ −
,    (3) 

Графіки цих функція наведено на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Графіки обраних функцій приналежності 

 
ВИСНОВКИ 
Обрані функцій приналежності, на нашу думку, можна використати у контурах 

контролю стану теплоносія першого контуру АЕС з ВВЕР-1000. Числові коефіцієнти 
функцій можуть уточнюватися під час впровадження на реальному об’єкті. 
Сигмоїдальна функція є простішою у користуванні, проте вона має незначні 
відхилення від сформованих для побудови вимог. 
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НАБЛИЖЕНИЙ ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ПАРОГЕНЕРАТОРА АЕС З 
РЕАКТОРОМ ВВЕР-1000  
 
Медведєв Р. Б., Складанний Д. М., Пустовий Д. О. 
 
ПРИБЛИЖЕННЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ПАРОГЕНЕРАТОРА АЭС C 
РЕАКТОРОМ ВВЭР-1000  
 
Медведев Р. Б., Складанный Д. М., Пустовой Д. А.  
 
THE APPROXIMATE THERMAL CALCULATION OF THE STEAM 
GENERATOR AT THE NPP WITH THE VVER-1000 REACTOR  
 
Medvedev R. B., Skladannyy D. M., Pustovyy D. O. 
 
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів 
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Запропоновано алгоритм, який дозволяє достатньо точно і без значного обсягу 
обчислень провести тепловий розрахунок парогенератора атомної електростанції. 
Результати розрахунків за запропонованим алгоритмом добре узгоджуються з реальними 
даними. 

Ключові слова: АЕС, парогенератор ПГВ-1000, тепловий розрахунок. 
 

Предложен алгоритм, который позволяет достаточно точно и без значительного 
объема вычислений провести тепловой расчет парогенератора атомной электростанции. 
Результаты расчетов по предложенному алгоритму хорошо согласуются с реальными 
данными. 

Ключевые слова: АЭС, парогенератор ПГВ-1000, тепловой расчет. 
 

An algorithm that allows to carry out a thermal calculation of a steam generator of a 
nuclear power plant with sufficient accuracy and without a significant amount of computation is 
proposed. The calculations results according to the proposed algorithm are in good agreement with 
the real data. 

Keywords: NNP, PVG-1000 steam generator, thermal calculation. 
 

ВСТУП 
Парогенератор в рівній мірі відноситься до першого і другого контуру АЕС і 

служить для підігріву води другого контуру до стану пари температурою води 
першого контуру. Алгоритми розрахунку парогенератора атомної електростанції, яка 
працює на водо-водяному атомному реакторі відомі, добре розроблені, і наведені в 
літературі, наприклад [1, 2, 3]. Проте ці алгоритми досить громіздкі, потребують 
використання значної кількості довідкових даних і розраховують надмірну кількість 
величин. Нами пропонується спрощений алгоритм, який містить незначну кількість 
формул, проте результати його застосування добре узгоджуються з реальними 
умовами. Розрахунок проводиться для парогенератора типу ПГВ-1000, який 
встановлюють на АЕС з водо-водяним реактором типу ВВЕР-1000. 
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АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ 
Алгоритм розрахунку розроблено на прикладі парогенератора горизонтального 

типу атомної електростанції з водо-водяним ректором. Дані стану теплоносіїв 
першого та другого контурів, які застосовуються для розрахунку такого 
парогенератора, зведено в таблицю 1. 
 

Таблиця 1. Початкові дані для розрахунку парогенератора 
Параметр Значення 

Витрата води першого контуру через парогенератор т/год 18 
Температури води першого контуру на вході в ПГ, ОС 320 
Температури води першого контуру на виході в ПГ, ОС 290 
Тиск води першого контуру, МПа 15,7 
Тиск пари, МПа 6,27 
Температура живильної води (другого контуру), ОС 220 
Температура пари, ОС 278,5 

 

В основі розрахунку лежить рівняння теплового балансу [1]: 
" ' ''( ) ( )ПГ ДК ДК Ж ПК ПК ПКQ G i i G i iη η= ⋅ ⋅ − = ⋅ ⋅ − ,   (1) 

де QПГ – теплова потужність парогенератора, GПК та GДК – масова витрата 
середовищ першого та другого контуру відповідно, '

ПКi  й ''
ПКi  – ентальпія води 

першого контуру на вході та виході з парогенератора відповідно, ''
ДКi  – ентальпія пари, 

що утворена в парогенераторі, іЖ – ентальпія живильної води, тобто води другого 
контуру, яка надходить у парогенератор, η – коефіцієнт корисної дії парогенератора, 
рівне 0,98 (за даними [2]). 

Визначаємо кількість отриманої пари з формули з роботи [3]: 

( ) ( )" "
ПГ ДК ПВ ПР ДК ПВQ D i i r D i i = ⋅ − + + ⋅ −  ,   (2) 

де D – кількість отриманої пари, DПР – величина продувки, іПВ – ентальпія води, якою 
здійснюється продувка, r – питома теплота пароутворення 

Приймаємо що величина продувки DПР = 0,01 D отримуємо: 

( )" 1.02
ПГ

ДК ПВ

QD
i i r

=
− ⋅ +

,     (3) 

Для визначення зміни температури за час в парогенераторі використовуємо 
наступну систему рівнянь: 

і ПГ

і

dT Q
d G cτ

=
⋅ ,      (4) 

де с – питома теплоємність середовища, Ti (i = 1, 2) – температура теплоносія 
першого і другого контурів відповідно, Gi = GПК для першого контуру і GДК для 
другого контуру. На останньому етапі визначимо площу теплообміну в 
парогенераторі за відомою формулою logQ F k t= ⋅ ⋅∆ , яка включає в себе 
середньологарифмічну різницю температур: 
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∆ − ∆
∆ =

 ∆
 ∆ 

 

де бt∆  – більша різниця температур, мt∆  – менша різниця температур. 
 

ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ПАРОГЕНЕРАТОРА 
Оскільки витрата води першого контуру через парогенератор, на відміну від 

другого, є величиною практично постійною, розрахунок за формулою (1) проведемо 
для першого контуру. Ентальпії теплоносія визначаємо за значеннями температури та 
тиску '

ПКi  = 1451.94 кДж/кг, ''
ПКi  = 1284.7 кДж/кг. Таким чином, теплова потужність 

парогенератора становить Q = 8.278⋅105 кДж/с. 
Кількість отриманої пари розрахуємо за формулою (3). Для , іПВ = 944.58 

кДж/кг та r – 1794 кДж/кг, отримаємо D = 408,33 кг/с пари та 249 кг/с води теплоносія 
першого контуру на виході. 

Рівняння (4) вирішимо методом Рунге-Кутта. Для середньої температури у 

парогенераторі приймемо теплоємність с = 5515 О

кДж
кг× С

. Розрахована за результатами 

розв’язку системи рівнянь зміна температур для теплоносія першого контуру 
становить 0.59ОС/с, другого контуру – 0.372 ОС/с, час знаходження води в 
парогенераторі становить 14.7 с. 

Площа теплообміну в парогенераторі, розраховане виходячи з 
середньологарифмічної різниці температур становить F = 5496 м2, значення 
коефіцієнту теплопередачі, рівне k = 6519 Ват/(м2*К) запозичене з [2, 3]. 
 

ВИСНОВКИ 
Для перевірки результатів розрахунку за запропонованим алгоритмом, 

порівняємо одержані результати розрахунків з паспортними результатами 
парогенератора ПГВ-1000 (табл.2), наведеними у [1]. 
 

Таблиця 2. Порівняння результатів розрахунків 

Величина Запропонований 
алгоритм 

Реальні 
значення 

Відносна 
похибка 

Площа поверхні 
теплообміну, м2 5496 5590 1,7 % 

Кількість генерованого 
пару, кг/с 410 408,33 0,5 % 

Температура пари на 
виході ОС 278,5 278,5 0 

Температура гарячого 
потоку на виході, ОС 289,5 289,7 0,7 % 

Час теплопередачі, с 14,7 15 2 % 
 

Таким чином, запропонований алгоритм розрахунку показує достатню точність 
розрахунку з врахуванням незначного обсягу самих розрахунків. Відносна похибка 
розрахованих за запропонованим алгоритмом параметрів не перевищує 2%. 
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В статті, на основі аналізу процесів створення медіа матеріалів в сучасному 
кінематографі, запропоновано систему підтримки вказаних процесів. Впровадження 
системи дозволить уникнути  деяких основних проблем, та мінімізувати негативні чинники, 
що впливають на процес створення медіа матеріалів. 

Ключові слова: Система підтримки, створення медіаматеріалів 
 

В статье, на основе анализа процессов создания медиа материалов в современном 
кинематографе, предложена система поддержки указанных процессов. Внедрение системы 
позволит избежать некоторых основных проблем, и минимизировать негативные факторы, 
влияющие на процесс создания медиаматериалов. 

Ключевые слова: Система поддержки, создания медиаматериалов 
 

In the article, based on the analysis of the processes of creating media in modern cinema, a 
system of support for these processes is proposed. The introduction of the system will avoid some of 
the main problems, and minimize the negative factors that influence the process of creating media 
materials. 

Keywords: support system, creation of mediamaterials 
 

ВСТУП 
В теперішній час у сфері кіномистецтва дуже гостро стоїть питання вирішення 

проблеми підвищення рівня робіт. Це пов’язано із створенням та аналізом дуже 
великого обсягу медіаматеріалу та значними витратами.  У зв’язку із цим дуже 
актуальною є розробка системи, що забезпечить підтримку процесу створення та 
аналізу медіаматеріалу, користувачами якої є працівники телебачення та 
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кіноіндустрії, і метою якої є спрощення процесу створення медіаконтенту та 
мінімізація витрат, пов’язаних із цим процесом. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Спрощення процесу створення медіа контенту та мінімізація витрат, пов’язаних 

із вказаним процесом, можуть бути забезпечені ефективним плануванням та 
розподілом задач процесу створення медіа контенту, а також ефективним розподілом 
ресурсів та виконавців завдань.  

Користувачами системи є спеціалісти в галузі кіноіндустрії, метою яких є 
створення деякого медіа матеріалу і які для цього можуть використовувати деяку 
обмежену множину ресурсів та залучати множину виконавців робіт. 

У зв’язку із великим обсягом та кількістю медіа матеріалів, що створюються та 
аналізуються в процесі роботи над проектом, актуальним є вирішення задачі 
призначення виконавців для множини робіт із забезпеченням використання 
мінімального обсягу ресурсів. Вказана задача може бути сформульована як класична 
задача лінійного програмування «Задача про призначення».  

Наведемо математичну постановку задачі [1]: нехай маємо n видів робіт і 
стільки ж робітників. Кожен робітник може виконати будь-яку роботу, але з різним 
ступенем майстерності. Якщо на деяку роботу призначають робітника саме тієї 
кваліфікації, яка необхідна для її виконання, тоді вартість виконання цієї роботи буде 
нижчою, ніж при призначенні на цю роботу робітника іншої кваліфікації. Мета – 
знайти оптимальний розподіл робітників по всіх роботах, що є у наявності. Тобто 
такий розподіл, щоб загальна вартість виконання комплексу робіт була мінімальною. 
Загальна задача про призначення n робітників на n робіт наведена на рис 1. 
 

 
Рис. 1. Табличний вигляд задачі про призначення 

 
 

Коефіцієнт cij визначає вартість призначення робітника i на роботу j 
(i,j=1,2,...,n). Якщо кількість робітників не дорівнює кількості робіт, то у модель 
вводять фіктивних робітників або фіктивні роботи. Задача про призначення є 
окремим випадком транспортної задачі. Робітники відповідають пунктам 
відправлення, а роботи – пунктам призначення. Всі величини попиту та пропозиції 
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дорівнюють одиниці. Змінні задачі xij=1, якщо робітник i призначений на роботу j і 
xij=0 інакше.  

Математична модель цієї задачі буде мати такий вигляд: 
знайти мінімум функції: 

min
1 1

→∑∑
= =

n

i

n

j
ijij xc ,      (1) 

за умов: 

nix
n

j
ij ,1,1

1
==∑

=

,      (2) 

njx
n

i
ij ,1,1

1
==∑

=

,      (3) 

njnixij ,1,,1}1,0{ ==∈ .     (4) 
 

З урахуванням специфічних особливостей задачі про призначення існує ряд 
алгоритмів її розв’язання, одним з яких є так званий угорський метод [1]. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Акторами системи є режисер та виконавець. Наведемо діаграму діяльності 

процесу призначення робіт виконавцям (рис. 2). 
Для визначення структури системи було проведено дослідження існуючих 

аналогів. 
Одним з найбільш потужних конкурентів розроблюваної системи є програма 

для організації спільної роботи ЛидерТаск [2]. Перевагами цієї системи є зручний 
дизайн, багато потрібних функцій, швидка організація командної роботи. Недоліком 
системи є відсутність складової для вирішення задачі про призначення, а тому 
користувачу-керівнику буде складніше обрати оптимальний план робіт. Вікно цього 
застосування має вигляд (рис. 3). 

Отже, аналіз аналогічних систем дозволяє зробити висновок про необхідність 
розробки системи із можливостями визначати оптимальний розподіл задач між 
виконавцями, шляхом аналізу їх кваліфікаційного рівня. 

В процесі розробки системи підтримки процесу створення медіа контенту були 
визначені вхідні та вихідні дані, а також спроектовано базу даних. 

Вхідні дані системи підтримки процесу управління створення медіа матеріалу 
надходять від користувача системи (режисера або виконавця) у наступному вигляді: 

− завдання, що потрібно виконати; 
− виконавці, що виконують завдання; 
− складність завдання, якщо воно не обрано з переліку (необхідно для 

обчислення ефективного розподілу обов'язків); 
− інформація про виконавців, що заноситься в базу даних. 
Інформація, що міститься у базі даних, має структуру (табл.1,2). 
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act Component Model

РобітникСистемаПродюсер (режисер)

Початок

Створити проект нового 
фільму

Створити список завдань

кінець

Обчислити оптимальний 
розподіл задач

Створити звіт

Відправити план робітникам

Внести зміни до плану

Отримати завдання

Відмітити виконані 
завдання

Відмітити виконані 
завдання

Кінець

[завдань більше немає] [є невиконані завдання]

[Звіт підходить]

[не підходить]

 
 

Рис. 2. Діаграма діяльності процесу призначення робіт виконавцям 
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Рис. 3. Вікно застосування ЛидерТаск 

 
Таблиця 1. Структура інформації про виконавців 

Прізвіще Бєдов  Можев  
Ініціали В.К. А.П. 
Професія Монтажер Оператор 
Досвід(0-10) 9 3 
Оплата за годину 180 120 

 
Таблиця 2. Структура інформації про завдання 

Найменування роботи Фотографування Монтаж 

Назва роботи На обкладинку Загальний 

Середній час виконання 6годин 72годин 

Складність завдання(0-10) 2 7 

Типова посада виконавця Фотограф Монтажер 

Можливість виконати 
роботу не спеціалістом 

Оператор, Режисер, 
Продюсер 

Режисер 

Середній час виконання 
не спеціалістом 

8годин 200годин 

 
Наведемо діаграму послідовності (рис. 4) процесу призначення виконавців 

робіт. На діаграмі послідовності зображені основні об'єкти і актори, що взаємодіють 
між собою на певному проміжку часу. Голова проекту взаємодіє із системою, для 
надання заповнення списку завдань. Система у свою чергу взаємодіє з базами даних 
та обчислює дані. Після знаходження найкращого варіанту розподілу завдань система 
надає звіт продюсеру, який затверджує план розподілу завдань. Виконавці отримують 
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розподіл завдань і виконують їх. Після виконання завдань формуються звіти про 
виконані завдання (рис.5). 
 

 
Рис. 4. Діаграма послідовності процесу призначення робіт виконавцям 

 
Звіт 

Розподіл робіт між працівниками у проекті"Фільм Х" 
Перелік задач, та їх виконавці: 
Найменування 
роботи 

Назва роботи  Посада Дата закінчення 
роботи 

Фільмування Сцена 1 Антишенко В.В. Оператор 24.12.19(12:30) 
Фільмування Сцена 4 Кань В.Д. Оператор 20.12.19(22:55) 
Монтаж Сцена 1 Бєдов В.К. Монтажер 26.12.19(14:00) 
Монтаж Сцена 4 Бєдов В.К. Монтажер 22.12.19(14:00) 
Монтаж Загальний Бєдов В.К. Монтажер 29.12.19(14:00) 
Звукозапис Редакція 

звуку, 
додавання 
музики, 
звукові ефекти 

Паганець И.П. Інженер 
звукозапису 

10.01.20(13:55) 

Фотографування На обкладинку Сева К.Р. Фотограф 14.12.19(10:00) 
Рекомендована кількість робітників - 5 з яких: 

– Оператор 2 
– Монтажер 1 
– Інженер звукозапису 1 
– Фотогаф 1  

Приблизна дата завершення проекту 10.01.20.                        5 Грудня 2019р.(22:30) 
Рис. 5. Форма звіту про виконані завдання проекту 
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Аналіз отриманих звітів після застосування алгоритмічного забезпечення 
розподілу завдань показує, що завдяки системі підтримки процесу управління 
створення медіаматеріалу можна зменшити витрати часу і фінансів приблизно 
на 15…20%. 
 

ВИСНОВКИ 
В даній статті було обґрунтовано доцільність розробки системи підтримки 

процесу управління створенням медіа матеріалу. Визначено структуру системи, 
показано, що алгоритмічне забезпечення системи повинно включати алгоритм 
вирішення задачі про призначення. Проведений аналіз результатів показав 
ефективність застосування та зменшення витрат ресурсів в процесі призначення 
виконавців робіт при створенні та аналізі медіа матеріалу. 
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