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Оптимізація складних хімічних процесів у промисловості та лабораторії є 
актуальним завданням сьогодення. У статті представлений проект програмного 
забезпечення для знаходження кінетичних параметрів складних хімічних реакцій з 
використанням мови програмування Python та нейронних мереж. Описані стадії роботи та 
проміжні результати роботи програми. 
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Оптимизация сложных химических процессов в промышленности и лаборатории 
является актуальной задачей сегодняшнего дня. В статье представлен проект 
программного обеспечения для нахождения кинетических параметров сложных химических 
реакций с использованием языка программирования Python и нейронных сетей. Описаны 
стадии и промежуточные результаты работы программы. 

Ключевые слова: химические процессы, механизм реакции, константы скорости,  
дифференциальные уравнения, нейронные сети, Python 
 

Optimization of complex chemical processes in industry and laboratories is an urgent task of 
the present. The article presents a software project for finding kinetic parameters of complex 
chemical reactions using the Python programming language and neural networks. The stages of the 
work and the interim results of the program are described in the article. 

Keywords:chemical processes, reaction mechanism, reaction rate constants, differential 
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ВСТУП 
Вихідними даними для визначення механізму складного хімічного процесу є 

експериментально отримані дані залежності концентрації всіх хімічних компонентів 
системи від часу, тобто кінетичні криві. На основі передбачуваного механізму 
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отримують систему диференціальних рівнянь формальної кінетики, в якій невідомими 
величинами є константи швидкості прямих і зворотних реакцій для оборотних 
процесів і константа швидкості для необоротних стадій. Після визначення констант 
швидкостей (зазвичай методом підбору) результат моделювання оцінюють за 
стандартними статистичними методами. Якщо модель виявляється неадекватною за 
критерієм Фішера, наприклад, або якщо відносна похибка розрахункових результатів 
перевищує допустиму, то можна стверджувати, що запропонований механізм є не 
вірним і спробувати підібрати інший [1]. 

Основною проблемою простого перебору значень констант швидкостей реакцій 
є те, що така методика добре працює тільки для дуже простих механізмів в 1-2 
реакції. Для більшого числа реакцій такий метод вимагає занадто багато часу навіть з 
використанням сучасних комп'ютерів. Відома "задача комівояжера» є прикладом 
подібної проблеми. При цьому використання обчислювальних методів нейронних 
мереж або генетичних алгоритмів дозволяє вирішувати її на дуже хорошому рівні 
(близько 95% від оптимального рішення) за істотно меншого використання 
комп'ютерних ресурсів. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
На даний момент немає методики вирішення зворотної кінетичної задачі у 

єдиному середовищі [1]. Використання єдиного середовища дозволяє спростити та 
прискорити встановлення механізму складного процесу шляхом визначення констант 
швидкостей окремих оборотних та необоротних реакцій. Далі представлений 
короткий проект етапів вирішення цієї задачі програмою, що розробляється: 

1. Користувач задає експериментальні данні (залежність концентрацій реагентів 
від часу реакції). 

2. Користувач робить припущення та у певній формі записує систему 
диференційних рівнянь залежностей концентрацій від часу. 

3. Користувач задає декілька конфігураційних параметрів, таких як: 
• часовий інтервал; 
• інтеграційний інтервал; 
• для кожної з констант швидкостей реакцій – межі, в яких вона 

може знаходитись; 
• початкові концентрації реагентів. 

4. Програма генерує групу констант, кожна з яких є константами у системі 
диференційних рівнянь. Остання розв’язується і таким чином отримуються так 
звані згенеровані дані, що являються сукупністю рішень системи 
диференційних рівнянь. 

5. Згенеровані данні розділяються на групи за часовим інтервалом і кожна з них 
передається як данні для тренування окремої нейронної мережі. 

6. Отримано групу нейронних мереж, кожна з яких тренована на даних з певного 
часового інтервалу. 

7. Кожній нейронній мережі передається частина експериментальних даних з 
відповідного часового інтервалу введених користувачем. Отримуються групи 
констант рівнянь реакцій для експериментальних даних на певному часовому 
інтервалі. 

8. Оскільки константи реакцій є постійними величинами протягом усього 
хімічного процесу, серед груп визначається відносне відхилення. Якщо 
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відхилення не перевищую певну задану відносну похибку, то вважається, що 
користувач правильно передбачив вигляд системи диференційних рівнянь 
(див. пункт 2). 
Отже, програма дає змогу оцінити припущення щодо системи диференційних 

рівнянь та у разі правильного припущення – отримати значення констант швидкостей 
реакцій.  
 

Метод розв’язання систем диференційних рівнянь у Python 
В складі цієї комплексної задачі є завдання вирішення систем диференційних 

рівнянь, що відображають залежність концентрацій реагентів від часу реакції. 
Оскільки програмне забезпечення буде розроблятися за допомогою мови 
програмування Python, розглянуті методи рішення диференціальних рівнянь у цьому 
середовищі. 

Python – мова програмування, що є однією з найпопулярніших у світі, через ряд 
таких причин як: 

• Надійні відкриті бібліотеки для вирішення задач в області Machine learning та 
Data Science (SciPy, Tensor Flow та інші); 

• Розвинуті фреймворки для веб-розробки (Flask, Django); 
• Мультизадачність. На відміну від таких мов, як R або РНР, Python пропонує 

великий вибір інструментів для вирішення багатьох сучасних задач у сфері 
програмування. 
З огляду на специфіку наукової задачі та переваг Python, цю мову 

програмування було обрано для розробки програмного забезпечення.  
Оскільки Python нативно не містить в собі інтерфейсу для розв’язання систем 

диференційних рівнянь, то бібліотека SciPy була обрана для реалізації цієї задачі [2]. 
Це відкрита (безкоштовна) система бібліотек, що є написаною на Python. Цей 
комплекс інструментів покликаний вирішувати задачі у таких сферах, як 
обчислювальна математика, інженерія. Вона включає в себе такі пакети: NumPy, 
Matplotlib, IPython, Sympy, Pandas. Задачі інтегрування вирішує підпакет 
scipy.integrate. Функція scipy.integrate odient вирішує систем звичайних 
диференційних рівнянь.  

Нижче представлено фрагмент програмного коду сервісу (рис. 2), що приймає 
масив наборів констант швидкостей рівнянь, та систему диференційних рівнянь 
(рис.1) для модельного процесу: 
 

3A ⇔ 2B (k1 – константа прямої реакції, k2 - зворотної),  
B + 2C → D (k3). 

 
      

     

      

       
 

Рис. 1. Система диференційних рівнянь, що описує кінетику процесу 
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Модуль виконує розрахунки та повертає об’єкт, який містить розбиті на часові 

інтервали концентраційні криві. 
 

 
Рис. 2. Програмний код, який реалізує розв’язання системи диференційних рівнянь 
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Для оцінки коректності результатів розв’язання системи диференційних 
рівнянь, що описує зміну концентрацій реагентів у часі (рис. 1) отримані криві були 
порівняні з відповідними, але отриманими у МathCad [3]. 
 

 
Рис. 3. Кінетичні залежності отримані з використанням бібліотеки sciPy 

 
Рис. 4. Кінетичні залежності отримані у MathCad 

 
Як видно з рисунків 3 і 4 криві співпадають, отже, результат роботи програми є 

коректним. 
 

Генерація даних для нейронної мережі 
Як було вказано у пункті 3 опису функціоналу програми, користувач задає для 

кожної з констант межі та крок для генерації різних наборів констант. Наприклад, 
якщо є дві константи, які лежать у межах від 1 до 2 і від 4 до 5 відповідно. Крок, для 
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кожної з них є 1, то програмою буде згенеровано чотири набори констант: (1, 4), (1, 
5), (2, 4), (2, 5).  
 

 
Рис. 5. Частина коду, що реалізує генерацію різних наборів констант 

 
ВИСНОВКИ 
Розроблена частина комплексного програмного рішення, що включає в себе 

обробку експериментальних даних користувача та генерацію даних для навчання 
штучних нейронних мереж. Наступним кроком у розробці є підключення 
нейромережевих бібліотек для підбору констант та визначення відносної похибки між 
константами впродовж часу перебігу процесу. Це дасть відповідь на питання, чи є 
вірними припущення користувача про механізм процесу і дозволить його 
оптимізувати. 
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