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(можливість контролю за процесом пошуку оптимуму на усіх стадіях процедури) 
технологи схильні віддавати перевагу ієрархічному методу послідовних поступок. 
 

ВИСНОВКИ 
Досліджено математичні методи розроблення оптимального складу 

алкенмалеїново-акрилсинтанної (АМ-АС) композиції у процесі формування 
гідрофобізованого велюру із шкурок нутрії з грубим волосяним покривом. 
Встановлено оптимальний склад наповнювально-гідрофобізуючої композиції з 
використанням ієрархічного методу послідовних поступок та методу на основі 
функції бажаності Харінгтона. Оптимізований склад наповнювально-гідрофобізуючої 
композиції може бути ефективно використаний в технологіях виготовлення овчинно-
шубних і шкіряних матеріалів підвищеної водостійкості. За комплексом властивостей 
отриманий гідрофобізований велюр нутрії придатний для виробництва нагольних 
виробів різного призначення, що експлуатуватимуться в екстремальних умовах.  
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Статтю присвячено досвіду застосування ймовірнісних методів пошуку екстремуму під час 

проектування оптимальних схем водоспоживання задля мінімізації споживання свіжої води. 
Обґрунтовано використання ймовірнісних чисельних методів для вирішення проблем синтезу 
оптимальних схем водоспоживання. Представлений загальний алгоритм рішення та описана 
процедура оптимізації у складі автоматизованої системи проектування схем водного господарства. 
На прикладах показано ефективність запропонованого підходу. 

Ключові слова: схеми водного господарства, водоспоживання, нелінійне програмування, 
частково-цілочисельне програмування, ймовірнісні методи, випадковий пошук оптимумуму.  
 

Статья посвящена опыту применения вероятностных методов поиска экстремума при 
проектировании оптимальных схем водопотребления для минимизации потребления свежей воды. 
Обосновано использование вероятностных численных методов для решения проблем синтеза 
оптимальных схем водопотребления. Представлен общий алгоритм решения и описана процедура 
оптимизации в составе автоматизированной системы проектирования схем водного хозяйства. На 
примерах показана эффективность предложенного подхода. 

Ключевые слова: схемы водного хозяйства, водопотребление, нелинейное программирование, 
частично-целочисленное программирование, вероятностные методы, случайный поиск оптимумума. 
 

The paper is devoted to the experience of using probabilistic methods of extremum search for the 
design of optimal water usage networks in order to minimize fresh water consumption. The use of 
probabilistic numerical methods to solve problems of water networks synthesis was substantiated. The 
general algorithm is presented and the procedure of optimization as the part of computer-aided design 
system was described. The illustrative case studies show the effectiveness of the proposed approach. 

Keywords: water networks, water consumption, nonlinear programming, mixed-integer 
programming, probabilistic methods, random search of the optimum. 
 

ВСТУП 
Жорсткі екологічні норми визначають зростаючий інтерес до мінімізації 

використання свіжої води у виробничих процесах за рахунок використання 
«внутрішніх резервів» водоспоживання. Увагу до цієї проблеми відображують 
численні наукові праці. Оптимальне проектування схеми водного господарства – одне 
з головних питань сталої інтеграції процесів та інженерії технологічних систем поруч 
із напрямами, присвяченими оптимальному синтезу схем масообміну та теплообміну. 
Оглядові роботи (зокрема, [1, 2, 3] та ін.) виділяють більш як сто вагомих публікацій 
із проблем, пов’язаних із оптимальним проектуванням схем водного господарства 
(СВГ), зокрема, схем водопостачання, водоспоживання та водовідведення 
промислових підприємств. 

За результатами узагальнення літературних даних можна виділити наступні 
класи сталого проектування підсистем водного господарства:  

1. Ієрархічні (або «послідовні», «концептуальні») методи; 
2. «Одночасні» («комбінаторні») методи.  
Процедури ієрархічного методу (наприклад, т.зв. «водний пінч-аналіз») 

полягають у «вертикальній декомпозиції» – поділі складних задач на підзадачі, із 
подальшим послідовним вирішенням вказаних підзадач у відповідності до їх 
важливості (або ступеню «важкості» вирішення). При цьому використовується 
накопичений досвід проектувальника, сформульований у вигляді системи евристик.  

Процедура проектування у відповідності до «водного пінч-аналізу» наслідує 
алгоритми пінч-технології для схем теплообміну масообміну. Характерні особливості 
даного підходу, етапи його розвитку детально розглянуті, наприклад, у [4]. Слід 
зауважити, що пінч-аналіз має суттєвий недолік, притаманний ієрархічним методам у 
цілому. Застосування пінч-аналізу до практичних задач водоспоживання (із великою 
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кількістю водо споживачів та допоміжного обладнання, значною кількістю 
забруднюючих домішок у воді, тощо) викликає значні обчислювальні труднощі. Пінч-
аналіз важко формалізується; як наслідок, результати розрахунків критична залежать 
від рівня досвідченості проектувальника, не гарантовано досягнення оптимальної (або 
хоча б квазиоптимальної) структури СВГ при його застосуванні.  

Комбінаторні підходи до синтезу структури СВГ, як альтернатива ієрархічним 
підходам, передбачають складення задачі оптимізації (наприклад, задачі нелінійного 
умовного програмування – ЗНЛП) на основі «узагальненої схеми» (надструктури), яка 
включає усі можливі варіанти перерозподілу потоків усередині досліджуваної СВГ. 
Вирішення вказаної задачі (за умови вірного відображення нею відповідної 
надструктури, а також у разі наявності ефективного чисельного методу вирішення) 
дає значення структурних параметрів, які відповідають оптимальній структурі СВГ. 
Особливості вказаного підходу, використовувані види задач оптимізації висвітлено, 
зокрема, у [2, 5]. Зауважимо лише, що комбінаторний підхід можна розглядати як 
більш перспективний порівняно із концептуальним напрямом через добру 
формалізованість комбінаторного підходу, можливість створення ефективного 
програмного забезпечення у складі системи автоматизованого проектування СВГ та 
виробничих процесів у цілому. При цьому, суттєвим недоліком комбінаторних 
методів є залежність від застосованого методу пошуку екстремуму, зокрема, 
негарантованість досягнення глобального оптимуму задачі оптимізації. Тому 
дослідження щодо застосування ймовірнісних методів пошуку екстремуму, яким 
присвячена дана робота, є науково та практично важливими. 
 

МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ НАДСТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ 
ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ СХЕМ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Основною проблемою, з якою стикаються фахівці під час вирішення 
нелінійних задач оптимізації є уникнення «пасток локальних оптимумів». Внесення 
додаткових вимог до проектованих СВГ (наприклад. мінімізації кількості внутрішніх 
поєднань між водо споживачами для зменшення капітальних витрат на 
реконструкцію) додатково ускладнює математичне формулювання задачі оптимізації 
до форми т. зв. частково-цілочисельного нелінійного програмування.  

Різними дослідниками (див. напр. [6-9]) запропоновано низку заходів, 
спрямованих на подолання вказаних складнощів. Такі заходи можна поділити на 
наступні групи [10, 11]: 

1. Заходи, що передбачають залучення спеціалізованих комерційних пакетів 
оптимізації (GAMS, MatLAB Optimization Toolbox, тощо). 

2. Спрощення моделі СВГ шляхом видалення з узагальненої схеми СВГ 
заздалегідь неоптимальних варіантів, визначених на етапі попередніх досліджень 
(концептуально-комбінаторний підхід). 

3. Заходи на основі трансформації задачі проектування СВГ: лінеаризація 
задачі оптимізації, тощо. 

4. Заходи, що передбачають принципову зміну застосовуваної процедури 
оптимізації, насамперед, застосування для оптимізації чисельних методів 
недетермінованого (ймовірнісного) пошуку  

Проблема локальних оптимумів у представленому дослідженні вирішується із 
застосуванням останньої наведених вище чотирьох груп заходів – шляхом 
використання методів ймовірнісного пошуку.  
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Крім високої ймовірності досягнення глобального екстремуму, методи 
недетермінованого пошуку також пропонують переваги опрацювання дискретних 
змінних, «логічних» обмежень вигляду «якщо.., то..», цільових функцій з розривами, 
неалгебраїчних виразів (наприклад, диференційних рівнянь динаміки процесів), тощо. 
Крім того, методи ймовірнісного пошуку здатні генерувати множину альтернативних 
оптимальних рішень.  

Відомо, що сімейство застосовуваних у практиці синтезу технологічних схем 
чисельних методів випадкового пошуку включає множину алгоритмів, серед яких 
т. зв. «штучне модельоване загартування», генетичні алгоритми, методи «мурашиної 
колонії» та «бджолиного рою», метод набігів, метод адаптивного випадкового 
пошуку та ін. [11, 12]. 

У даній роботі представлено досвід оптимізації СВГ на основі методу 
адаптивного випадкового пошуку (АВП) – комбінованого алгоритму Лууса-Яакала. 
Нижче представлено: 1) постановку задачі оптимізації СВГ; 2) концепцію 
застосування методу адаптивного випадкового пошуку для оптимізації структури 
СВГ. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ СХЕМ ВОДНОГО 
ГОСПОДАРСТВА. 

Схема водного господарства (у частині водоспоживання) складається з джерел 
свіжої води різної якості, а також водоспоживачів, змішувачів і дільників потоків 
води. Не задіяна у повторному використанні вода спрямовується на очищення 
залишає схему і спрямовується на очищення. Як і в інших роботах, тут 
передбачається, що усі процеси-водспоживачі моделюються як протиточні 
масообмінні процеси. Також передбачається, що відомі масові навантаження кожного 
забруднювача, який повинен бути видалений з кожного процесу.  

Із урахуванням припущення про відсутність втрат та зовнішнього надходження 
води у процесах водоспоживання, балансова математична модель водоспоживача має 
вигляд: 

 in,sout,ss CCFL   ; sT      (1) 
max

in,sin,s CC    ; sT      (2) 
max

out,sout,s CC    ; sT      (3) 

 
Завданням проектування структури СВГ (у частині водоспоживання) є 

визначення взаємозв'язків (наявності та витрати водних потоків) між зовнішніми 
джерелами свіжої води, процесами-водоспоживачами та зовнішньою системою 
централізованого очищення.  

Основний показник ефективності – загальне споживання свіжої води. У разі 
наявності кількох зовнішніх джерел свіжої води як цільову функцію доцільно 
застосовувати загальну вартість свіжої води. Цільова функція задачі оптимізації 
також може передбачати мінімізацію загальних витрат води в взаємозв’язках між 
водоспоживачами (внутрішні загальні витрати води), мінімізацію кількості 
взаємозв'язків, і т.д. 

Як вже було зазначено, оптимізація структури СВГ заснована на системному 
спрощенні узагальненої схеми СВГ шляхом вирішення задачі оптимізації. У даному 
дослідженні використано математичну модель та математичну задачу оптимізації 
узагальненої схеми СВГ, запропоновану у [13]. Варто зазначити, що представлений 
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підхід може бути реалізований для синтезу оптимальної структури схеми 
водоспоживання на основі будь-якої іншої математичній моделі СВГ, наприклад, 
пропонованої у [14].  

Для спрощення подання моделі оптимізації у данному випадку враховано лише 
одне джерело чистої води, не приймаються до уваги надходження і втрати води. Для 
усіх процесів-водоспоживачів j  M та всіх забруднюючих домішок s  T 
вимагаються наступні вихідні дані: витрата Lj,s, концентрації max

in,s,jC , max
out,s,jC . 

Представлений нижче рис. 1 ілюструє надструктуру для розглянутого випадку. 
Цільова функція (тут – лише с точки зору споживання свіжої води): 

 


Mj

w
jFmin       (4) 

Система обмежень: 
A. Матеріальні баланси комплексу змішувач-водоспоживач-дільник: 

 

0FFFF out,j
k

k,j
i

j,i
w
j    ; jM (5) 

B. Матеріальні баланси забруднюючих домішок по процесах водоспоживання: 

 

0CFCFFL out,s,i
i

j,iout,s,j
i

j,i
w
js,j 








      ;   jM, sT (6) 

C. Матеріальні баланси забруднюючих домішок по змішувачах:  

 

0CFFCF in,s,j
i

j,i
w
j

i
out,s,ij,i 








      ;   jM, sT (7) 

 

 
Рис. 1. Узагальнена схема (надструктура) водоспоживання 

 
Додатково до балансових рівнянь (2) – (7), які складають систему обмежень-

рівностей задачі оптимізації, до системи обмежень включені також нерівності (8), (9), 
що визначають максимальні концентрації забруднюючих домішок у процесах, та 
умови невід’ємності змінних (10): 
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Cj,s,in  max
in,s,jC   (8) 

Cj,s,out  max
out,s,jC   (9) 

Fi,j, Fj
w, Fj,out, Cj,s,in, Cj,s,out ≥ 0 (10) 

 
Слід зауважити, що рівняння матеріальних балансів (6), (7)є нелінійними, що 

обумовлено наявністю добутків змінних (масових витрат та концентрацій). 
 

ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНОГО ВИПАДКОВОГО ПОШУКУ ДЛЯ 
ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ СХЕМ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 

З досвіду авторів, за один з найефективніших та найнадійніших АВП 
інструмент для вирішення задач синтезу систем шляхом оптимізації нелінійних 
проблем малої та середньої розмірності можна визнати алгоритм Лууса-Яакола [10].  

Зазначений алгоритм Лууса-Яакола можна коротко описати наступним чином. 
Дано: початкова точка x0, початковий крок i

0 (i=1,...,p), кількість «зовнішніх» 
циклів (NEL), кількість «внутрішніх» циклів (NIL) , масштабний коефіцієнт  для 
виразу (11). 

1. Встановити значення лічильника «зовнішніх» циклів k=1 
2. Розрахувати xk з виразу (11) NIL разів (із врахуванням x* = x0 , i

k = i
0 для k 

= 1) та визначити найкраще із значень x* з числа успішних розрахунків у циклах NIL. 

p,...,1i;δrβxx 1k
ii

*
i

k
i   ,      (11) 

де  5.0;5.0ir  

3. Змінити крок i
k у відповідності до виразу (12) , встановити поточну 

найкращу точку як x* 
1k

i
k
i δβδ           (12) 

4. Збільшити значення лічильника k на 1 (якщо k<NEL) та повернутися до 
кроку 2. 

Описаний алгоритм було покладено в основу програмного забезпечення OPTI-
STO, розробленого у Жешувській політехніці [10]. Архітектура програмного пакету 
OPTI-STO представлена на рис. 2.  

Optimizer

Optimizer
Parameters

Model
Definition

Files for
Compilation

DLL - compiled subroutines

Compiler & Linker
C++

OPTI-STO

Model

 

 Пакет OPTI-STO 

Модуль 
оптимізації 

Підготована 
задача оптимізації 

Параметри 
оптимізації 

Балансові 
вихідні дані Відкомпільовані процедури 

(DLL) 

Файли для 
компіляції 

 

Компілятор С++ 

 
Рис. 2. Архітектура програмного пакету OPTI-STO 
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Пакет OPTI-STO, написаний на C++, працює в середовищі Windows і 
використовує зовнішній компілятор C++. Працюючи із OPTI-STO, користувач має 
сформулювати задачу оптимізації, використовуючи код, аналогічний стандартним 
математичним позначенням. Також користувачеві доступні всі функції та 
інструменти з мови C++, тому існує можливість програмування специфічних 
особливостей СВГ («логічних» обмежень вигляду «якщо.., то..», цільових функцій з 
розривами, тощо). Як у будь-якому ймовірнісному алгоритмі пошуку екстремуму, 
процедура оптимізації для поточної задачі може бути запущена кілька разів із 
отриманням різних варіантів вирішення задачі оптимізації (структурних параметрів). 
Слід також зазначити, що налаштування пакету дозволяють обрати для розрахунку 
модифікований також модифікований авторами [10] алгоритм Лууса-Яакола. 

Обрана процедура ймовірнісного пошуку екстремуму та розроблене програмне 
забезпечення пройшли апробацію на множині тестових прикладів, а також при 
вирішенні прикладних задач синтезу СВГ. Нижче наведено характерний приклад 
синтезу СВГ [15], що зводиться до вирішення задачі нелінійного програмування 
малої розмірності. У системі водоспоживання присутні п'ять процесів (табл. 1).  

Покладається, що у системі присутній єдиний забруднювач – зважені речовини. 
Два процеси передбачають втрати води та один процес (фільтрацію) – надходження 
води у систему водоспоживання. Для реалізації сценарію модернізації, тобто для 
задоволення матеріальних балансів існуючих процесів, автори [15] фіксували 
швидкість потоку води та потоку води в процесах.  
 

Таблиця 1. Баланс водоспоживання хімічного підприємства 

Процес-
водоспоживач 

Номінальна 
масова витрата 

води на вході 
процесу 

f
in,jF , т/год 

Номінальна 
масова витрата 
води на виході 

процесу 

f
in,jF  

f
out,jF , т/год 

Номінальна 
концентрація 

забруднювача на 
вході процесу 

max
inC , ппм 

Номінальна 
концентрація 

забруднювача на 
вході процесу 

max
outC , ppm 

Реактор 80 20 100 1000 
Циклон 50 50 200 700 
Фільтр 10 40 0 100 

Котел паровий 10 10 0 10 
Контур 

охолодження 
15 5 10 100 

 
У ході підготування задачі до рішення для врахування фіксованих витрат води 

на вході та виході процесів водоспоживання та втрат і надходжень води було змінено 
задачу оптимізації у частині обмежень-рівностей. В результаті, до множини 
незалежних змінних було включено витрати води через «внутрішні взаємозв'язки-
трубопроводи» між водо споживачами (Fi,j). Натомість, витрати свіжої води (Fjw) були 
визначені як змінні стану, обчислювані із загальних балансів (5), записаних у формі: 
 


i

j,i
f
in,j

w
j FFF  ; jM (13) 


k

k,j
f
out,jout,j FFF  ; jM, (14) 

де f
in,jF , f

out,jF  – фіксовані значення витрат води (табл. 1). 
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Оригінальне рішення з [15], представлене на рис. 3а, характеризується 

витратою свіжої води у обсязі 90,7 т/год. Оптимальна структура містить 12 
взаємозв'язків при витратах води повторного використання 74,3 т/год.  

Слід зауважити, що автори [15] на основі досвіду проектувальників відмітили: 
реальне споживання свіжої води, найймовірніше, буде більше на 5 т/год, оскільки 
недоцільне повторне використання стічних вод із системи охолодження, забруднених 
продуктами корозії (вимога, не включена до системи обмежень). Авторами даного 
дослідження дане обмеження було враховано. Структура СВГ, показана на рис. 3б, 
була отримана у пакеті OPTI-STO за модифікованим алгоритмом Лууса-Яакола. 
Отримане рішення містить таку ж кількість внутрішніх взаємозв'язків, як і у [15]. 
Близькі за значеннями також споживання свіжої води (90,69 т/год) та витрати води 
повторного використання (74,31 т/год). Однак, як можна бачити з рис. 3б, у 
оптимальній структурі відсутнє поєднання «контур охолодження-реактор». Даний 
приклад ілюструє гнучкість підходу на основі адаптивного випадкового пошуку: 
можливість безпосереднього врахування заборонені поєднань, фіксованих витрати 
води, втрати та надходжень води, тощо.  
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Рис. 3. Оптимальні структури водоспоживання: 
а) – оригінальне рішення з [15]; б) – рішення, отримане за алгоритмом адаптивного 

випадкового пошуку 
 

Слід відмітити також, що використані математична модель та математична 
задача оптимізації узагальненої схеми СВГ [13] не передбачає можливості ре циклу в 
межах одного споживача води (див. рецикл води для циклону, рис 3а). 
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ВИСНОВКИ 
Апробація пропонованих концепцій та програмного забезпечення виявила 

ефективність підходу на основі адаптивного випадкового пошуку з точки зору 
глобальної оптимізації структури схем водоспоживання. Отже, такий підхід може 
бути у подальшому застосований до задач синтезу схем водного господарства. 

Представлені дослідження є частиною дослідницького проекту «Розроблення 
сталих промислових схем водного господарства» (номер державної реєстрації 
0117U005297). 

Ця публікація присвячена пам’яті професорів Яцека Єжовського (Жешувський 
політехнічний університет) та Геннадія Статюхи (НТУУ «КПІ ім. Ігоря 
Сікорського»). 
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