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Вступ 

Виробництво кальцинованої соди за аміачним способом відноситься до склад-

них неперервних хіміко-технологічних систем і детально розглядається в багатьох кни-

гах, зокрема [1, 2]. Порівняльний аналіз відомих техніко-економічних критеріїв керу-

вання хіміко-технологічними виробництвами, дозволив зробити висновок про те, що 

стосовно до виробництва кальцинованої соди за аміачним способом (ВКС) доцільно 

відмовитися від обліку ефекту покращання використання основних фондів, оскільки це 

виробництво характеризується тим, що приріст його доходу компенсує збільшення 

експлуатаційних витрат. Тим більше, що відмова від обліку ефекту покращання вико-

ристання основних фондів компенсується збільшенням можливостей накопичення, ва-

жливим джерелом якого є приріст чистого доходу [3]. 

З урахуванням наведеного був розроблений конкретний вид критерію чистого 

доходу для об'єкту абсорбції-десорбції ВКС, обґрунтована доцільність його використо-

вування та формалізована задача оптимізації цього об'єкту, яку доцільно розглядати як 

розв’язання двох задач керування на великих (8 годин – тривалість робочої зміни непе-

рервних виробництв) та малих (реальний масштаб – в межах великого) інтервалах часу, 

при цьому на першому інтервалі часу треба розв’язувати задачу оптимізації, а на дру-

гому – задачу стабілізації [4]. 

 

Мета роботи 

Розробити алгоритм оптимізації чистого доходу об'єкта абсорбції-десорбції ви-

робництва кальцинованої соди за аміачним способом через визначення чистого доходу 

кожного із елементів при керування цим об’єктом на великих інтервалах часу. 

 

Основна частина 

Розглянемо формальну постановку задачі керування типовим чотириелементним 

)4,1( i  об'єктом абсорбції-десорбції (ОАБ-ДС) ВКС у вигляді чистого доходу ))(( tD  

через визначення чистого доходу )( iD  кожного із чотирьох елементів на великому ін-

тервалі часу [4] , при цьому треба передбачити, що необхідні математичні моделі попе-

редньо отримані [5]: 
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де керуючі (вхідні) параметри )5,1( j : 

iX1 витрати фільтрової рідини на i-й елемент, м
3
/год.; iX 2 витрати пари на i-й 

елемент, т/год.; 31X витрати очищеного розсолу на i-й елемент, м
3
/год; 41X витрати 
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вапняної суспензії на i-й елемент, м
3
/год; 51X сумарні витрати холодної води на i-й 

елемент, м
3
/год. 

Керовані параметри )5,1( s : 

iY1 – поточне значення концентрації аміаку в амонізованому розсолі після i-го 

елементу ОАБ-ДС, кмоль/м
3 

; iY2 – поточне значення концентрації хлору в амонізова-

ному розсолі після i-го елементу ОАБ-ДС, кмоль/м
3
; iY3 – поточне значення температу-

ри суміші аміаку, вуглекислого газу та пари i-го елементу ОАБ-ДС, °С; iY4 – концентра-

ція аміаку в суспензії дистиляції i-го елементу ОАБ-ДС, кмоль/м
3 

; iY5 – концентрація 

хлору в суспензії дистиляції i-го елементу ОАБ-ДС, кмоль/м
3 

. 

З урахуванням лінійності отриманих моделей та обмежень керовані параметри 

визначені у вигляді: 
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де soisji аа , – коефіцієнти при вхідних параметрах та вільний член відповідно; )(tfsi  – 

тренд )(tYsi ; si  – неконтрольовані збурення; 
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 R  сумарні витрати по ведучому потоку – фільтровій рідині, що залежать від 

плану выпуску кальцинованої соди, м
3
/т соди;   мале число, що залежить від концен-

трації аміаку в фільтровій рідині;  17,1;12,1 21 GG обмеження, які характеризують 

ступінь абсорбції аміаку очищеними розсолом. 

Оскільки задачу керування на великому інтервалі часу для типового чотириеле-

ментного )4,1( i  об'єкту абсорбції-десорбції (ОАБ-ДС) ВКС у вигляді чистого доходу 

))(( tD  необхідно визначати за чистими доходами )( iD  кожного із чотирьох елементів, 

для розробки алгоритму оптимізації чистого доходу ОАБ-ДС необхідно виконати де-

композицію формули (1), при цьому отримуємо: 
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Задача розробки алгоритму оптимізації чистого доходу )(tD  ОАБ-ДС з ураху-
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ванням декомпозиції за формулою (6) розпадається на чотири задачі оптимізації пони-

женої розмірності та задачу визначення оптимуму за iX1 витратою фільтрової рідини 

як ведучого потоку на кожний елемент )4,1( i  ОАБ-ДС. Ці задачі доцільно інтерпре-

тувати так, що необхідно розробити алгоритм-координатор, який шляхом видачі коор-

динуючих впливів, що пов’язані обмеженням (4), буде визначати режим пошуку опти-

мумів чистого доходу по кожному із чотирьох елементів ОАБ-ДС. В результаті знайде-

них оптимумів в алгоритмі-координаторі буде формуватися повна функція чистого до-

ходу при заданих координуючих впливах та нові координуючі впливи з метою пошуку 

оптимуму нової повної функції чистого доходу. Кількість повторень пошуку за коор-

динуючими впливами в задачах наведеного класу визначається вибором алгоритму по-

шуку та додатковою інформацією, яку має розробник алгоритмів систем керування. 

Для систем керування ОАБ-ДС додатковою інформацією є похибки обчислення чисто-

го доходу за формулою (1), яка, при умові, що величини керуючих впливів задаються 

точно, визначається точністю ідентифікації математичних моделей за формулою (2). 

При заданій точності цих моделей похибка за формулою (2) визначається у вигляді: 
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де )(tD  – похибка обчислення чистого доходу; siY  – похибки математичних моделей. 

Зазначимо, що якщо похибка обчислення чистого доходу перевищує деяку ме-

жу, тоді, на основі формули (7) шляхом аналізу, можна визначити в яких контурах іде-

нтифікації та на скільки необхідно підвищити точність ідентифікації. Окрім того, фор-

мулу (7) можна інтерпретувати як функцію чутливості оцінки чистого доходу до зміни 

точності ідентифікації. 

Важливість визначення похибки оцінки чистого доходу зумовлена тим, що ця 

оцінка дозволяє визначити інтервал зміни обчислення величини чистого доходу та ін-

тервал зміни видачі керуючих впливів, для яких різниця поміж істинним значенням чи-

стого доходу та – оціненим не перевищує величини розглянутої похибки. Тим самим, 

указаний інтервал зміни видачі керуючих впливів приблизно визначає величину мож-

ливої (допустимої) дискретизації керуючих впливів. 

Визначимо величину дискретизації керуючих впливів )( 1iX  в передбаченні, що 

ця величина однакова для усіх елементів ОАБ-ДС. Введемо функцію чутливості та за-

пишемо її в вигляді: 
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В формулі (8) iX1  представляє собою шукаючі величини дискретизації витрати 

фільтрової рідини iX1  на кожний елемент ОАБ-ДС. Вбачаючи iX1  однаковими для 

усіх елементів ОАБ-ДС та застосовуючи формулу (7), отримаємо: 
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Таким чином, задачу пошуку координуючих впливів в неперервній області мож-

на замінити задачею оптимізації в дискретній області з «розумною» оцінкою похибки 

відповідно за формулами (7)–(9). Отож треба підкреслити, що, для вирішення задач оп-

тимізації чистого доходу по кожному із елементів ОАБ-ДС при фіксованих значеннях 

координуючих впливів, дискретизація керуючих впливів із послідуючою оптимізацією 

та оптимізація при неперервному варіанті суттєво відрізняються. 

Визначення оптимуму за формулою (6) при обмеженнях за формулами (2)–(5), 

відомих максимумів 


4

1

, ),,(
i

sijii tYХD  та фіксованих значень iX1  (визначених із інтерва-

лом дискретизації iX1 ) зводиться до задачі пошуку шляху максимальної довжини на 

мережі, вузли якої являють собою дозволені стани ОАБ-ДС , а зв’язки – величини чис-

того доходу при переході від одного стану до другого. При цьому під дозволеним ста-

ном ОАБ-ДС треба розуміти допустимі стосовно обмежень за формулами (2)–(5) суку-

пності керуючих впливів iX1 . 

Задачі наведеного класу вирішуються із застосуванням методів нелінійного та 

динамічного програмування [6–10]. Безпосередні відношення до задач, які розглядаєть-

ся, мають сформульовані рекурентні функціональні рівняння Р. Беллмана (10) та обме-

ження (11)–(14): 
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При цьому треба пам’ятати, що дискретизація iX1  приводе до того, що мале чи-

сло   в формулі (4) буде дорівнювати нулю, а тому введена нова перемінна – ,iR яка 

визначається співвідношенням за формулою (12) та має фізичний смисл перерозподіле-

ного навантаження (фільтрової рідини) поміж (4-й ) елементами ОАБ-ДС. 

Вирішення функціональних рівнянь за формулою (10) виконується чисельно, але 

при цьому для чисельної реалізації розроблюваного алгоритму суттєве значення мають 

наступні співвідношення відносно iR  (15) та iX1 (16): 
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Формули (15) та (16) дозволяють, якщо розрахована дискретизація iX1 , визначи-

ти число вузлів в мереженій задачі, до якої зведена початкова задача. А вираз (17): 

 

 ,11  iii RXR  (17) 

 

дозволяє визначити зв’язки поміж вузлами, другими словами – зв'язок існує, якщо ви-

конується рівняння (17). 

Для вирішення задач подібних задачі за формулою (1) при обмеженнях за фор-

мулами (2)–(5) використовується також метод штрафних функцій [6–10]. В цьому ви-

падку вирази для визначення чистого доходу елементів ОАБ-ДС представляються в 

модифіковану функцію цілі )( iL  у вигляді: 
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де jh  ліва частина обмежень виду нерівностей, які приведені до форми 0jh ; 

kg обмеження виду рівностей; kj  ,  параметри, які підбираються при обчисленні 

оптимуму ).0,0(  kj   

 Рішення задачі визначення оптимуму за формулою (18) методами нелінійного 

програмування приводить до визначення локального оптимуму 
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, ),,(
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sijii tYХD при ви-

значених вище обмеженнях. 

Практичне використання розробленого алгоритму оптимізації чистого доходу 

об'єкта абсорбції-десорбції виробництва кальцинованої соди за аміачним способом че-

рез визначення чистого доходу кожного із елементів при керування цим об’єктом на 

великих інтервалах часу може бути реалізоване при розробці комп'ютерно–

інтегрованого керування цим виробництвом, буде сприяти підвищенню ефективності  

його функціонування та зниженню енергетичних витрат. 

 

Висновок 

В результаті досліджень розроблений алгоритм оптимізації чистого доходу об'є-

кта абсорбції-десорбції виробництва кальцинованої соди за аміачним способом через 

визначення чистого доходу кожного із чотирьох елементів при керування цим об’єктом 

на великих інтервалах часу. Показано, що задача розробки алгоритму оптимізації чис-

того доходу розпадається на чотири задачі оптимізації пониженої розмірності та задачу 

визначення оптимуму за витратами фільтрової рідини як ведучого потоку на кожний 

елемент, які вирішуються із застосуванням методів нелінійного та динамічного програ-

мування. 

 



МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ 
_________________________________________________________________________________ 

Інтегровані технології та енергозбереження 2’2016 30 

Література 
 

1. Шокин И.Н.  Технология соды [Текст] / И.Н. Шокин, С.А. Крашенинников. – 

М.: Химия. 1975. 287 с. 

2. Зайцев И.Д. Производство соды [Текст] / И. Д. Зайцев, Г.А. Ткач, Н.Д. Стоев. 

 М.: Химия. 1984.  312 с. 

3. Бобух А.А.  Автоматизированная система управления технологическими про-

цессами содового производства: Обзорная информация / А.А. Бобух, В.М. Момот, 

Л.А. Байбакова. – М.: НИИТЭХИМ. 1981. – 36 с. 

4. Бобух А.А. Выбор и оптимизация критерия управления объектом абсорбции-

десорбции производства кальцинированной соды [Текст] / А.А. Бобух, А.М. Дзевочко, 

М.А. Подустов, А.Н. Переверзева, Р.С. Романенко // Щоквартальний науково-

практичний журнал «Інтегровані технології та енергозбереження». Видавничий центр 

НТУ «ХПІ».  2015. № 4.  С. 72–81. 

5. Бобух А.А. Двухшаговый адаптивный алгоритм идентификации нестационар-

ных объектов [Текст] / А.А. Бобух, А.М. Дзевочко, М.А. Подустов, А.С. Кравченко // 

Вісник НТУ «ХПІ».  Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія. – Х.: НТУ «ХПІ». –

.2015. № 30 (1139). – С. 11–17. 

6. Робертс С . Динамическое программирование в процессах химической техно-

логии и методы управления [Текст] / С. Робертс. – М.: Мир. 1965. – 480 с. 

7. Беллман Р. Динамическое программирование и современная теория управле-

ния [Текст] / Р. Беллман, Р. Калаба. – М.: Наука. 1969. – 118 с. 

8. Базара М. Нелинейное программирование. Теория и алгоритмы [Текст] / М. 

Базара, К. Шетти. Пер. с анг. – М.: Мир. 1982. –563 с. 

9. Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование [Текст] / 

Дж. Хедли. – М.: Мир. 1997. – 507 с. 

10. Беллман Р. Прикладные задачи динамического программирования [Текст] / 

Р. Беллман, С. Дрейфус. – М. : Наука. 2005. – 460 с. 

 

Bibliography (transliterated) 
 

1. Shokin I.N. Tehnologiya sodyi [Tekst] / I.N. Shokin, S.A. Krasheninnikov. – Mos-

kow: Himiya, 1975. – 287 p. 

2. Zaytsev I.D. Proizvodstvo sodyi [Tekst] / I.D. Zaytsev, G.A. Tkach, N.D.Stoev – 

Moskow: Himiya. 1984. – 264 p. 

3. Bobuh A.A. Avtomatizirovannaya sistema upravleniya tehnologicheskimi protses-

sami sodovogo proizvodstva: Obzornaya informatsiya / A.A. Bobuh, V.M. Momot, L.A. 

Baybakova. – M.: NIITEHIM. 1981. – 36 p. 

4. Bobuh, A.A. Vy`bor i optimizatciia kriteriia upravleniia ob`ektom absorbtcii-

desorbtcii proizvodstva kal`tcinirovannoi` sody` [Tekst] / A.A. Bobukh, A.M. Dzevochko, 

M.A. Podustov, A.N. Pereverzeva, R.S. Romanenko // Shchokvartal`nii` naukovo-praktichnii` 

zhurnal "Іntegrovanі tekhnologії ta energozberezhennia". Vidavnichii` centr NTU "KHPІ". 

2015. № 4. P. 72–81. 

5. Bobuh A.A. Dvuhshagovyiy adaptivnyiy algoritm identifikatsii nestatsionarnyih 

ob'ektov [Tekst] / A.A. Bobuh, A.M. Dzevochko , M.A. Podustov, A.S. Kravchenko // Visnik 

NTU «KHPI». –2015. № 30 (1139). – P. 11–17. 



МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ 
_________________________________________________________________________________ 

Інтегровані технології та енергозбереження 2’2016 31 

6. Roberts S. Dinahmicheskoe programmirovanie v protcessakh himicheskoi` 

tekhnologii i metody` upravleniia [Tekst] / S. Roberts. – M.: Mir. 1965. – 480 p. 

7. Bellman R. Dinamicheskoe programmirovanie i sovremennaya teoriya upravleniya 

[Tekst] / R. Bellman, R. Kalaba . – M.: Nauka. 1969. – 118 p. 

8. Bazara M. Nelineynoe programmirovanie. Teoriya i algoritmyi [Tekst] / M. Bazara, 

K. Shetti. Per. s ang. – M.: Mir. 1982. –563 p. 

9. KHedli Dzh. Nelinei`noe i dinamicheskoe programmirovanie [Tekst] / Dzh. KHedli. 

– M.: Mir. 1997. – 507 p. 

10. Bellman R. Pricladny`e zadachi dinamicheskogo programmirovaniia [Tekst] / R. 

Bellman, S. Drei`fus. – M.: Nauka. 2005. – 460 p. 
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Бобух А.А., Дзевочко А.М., Подустов М.А. Черножуков М.И. 

 

АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ЧИСТОГО ДОХОДА ОБЪЕКТА АБСОРБЦИИ-

ДЕСОРБЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СОДЫ 

 

В результате исследований разработан алгоритм оптимизации чистого дохода 

объекта абсорбции-десорбции производства кальцинированной соды по аммиачному 

способу через определение чистого дохода каждого из четырех элементов при управле-

нии этим объектом на больших интервалах времени. Показано, что задача разработки 

алгоритма чистого дохода распадается на четыре задачи оптимизации пониженной раз-

мерности и задачу определения оптимума по расходу фильтровой жидкости как веду-

щего потока на каждый элемент, которые решаются с применением методов нелиней-

ного и динамического программирования. 

 

Bobukh A.A., Dzevochko A.M., Podustov M.A., Chernozhukov M.I. 

 

ALGORITHM OF NET INCOME OPTIMIZATION OF ABSORPTION-

DESORPTION OBJECT OF THE SODA ASH PRODUCTION 

 

As a result of researches the algorithm of net income optimization of absorption-

desorption object of the soda ash production on an ammoniac way through definition of net 

income of each of four elements at management of this object on big intervals of time is 

developed. It is shown that the problem of net income algorithm development breaks up to 

four problems of the lowered dimension optimization and a problem of definition an optimum 

of filter liquid consumption as leading stream on each element, which are solved with 

nonlinear and dynamic programming methods application. 


