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Лабораторна робота № 8  

Отримання гідродинамічних параметрів математичної 

моделі флотаційного очищення водних систем 

Мета роботи: вивчення гідродинаміки (структури потоків) ко-

лонного електрофлотатора в залежності від його розмірів, газонаси-

чення потоку і швидкості руху води, а також визначення типу мо-

делі, якою описується структура потоків електрофлотатора.  

8.1 Загальні положення 

В даний час розрахунок флотаційних апаратів проводиться за се-

редніми масовими швидкостями руху рідини (гідравлічним наван-

таженням). Проте, безперечним є вплив на гідродинамічну обста-

новку у флотаторі і, відповідно, на ефект очищення таких факторів, 

як геометричні розміри, газонасичення потоку, швидкість руху стіч-

них вод, дисперсність бульбашок повітря тощо. 

Стічна вода (СВ) в процесі очищення у флотаторі є 

багатофазним потоком (суміш рідини, частинок забруднень і 
бульбашок повітря). Для таких сумішей відсутні теоретичні 
дослідження, які дозволяють оцінити розподіл швидкостей руху 

кожної з фаз за обсягом і умови їх взаємодії. Найбільш повну 

інформацію про стpуктуpу потоку можна отримати, знаючи 

швидкість трьохкомпонентної суміші в будь-якій точці апарата. 

Однак, експериментально визначити швидкість потоку СВ в апараті 
без порушення його структури неможливо.  

Дослідження структури потоків, яке проводиться в даній  роботі, 
пов’язане з вивченням розподілу рідини за чаcом перебування в 

апараті. Введення функції розподілу за чаcом перебування дозволяє 

замінити складні рівняння гідродинаміки багатофазного потоку, 

яким є стічна вода, математичною моделлю, що опиcує перемішу-

вання в потоці. Коефіцієнти моделі визначаються екcперименталь-

но. При цьому складний опис гідродинаміки багатофазних потоків 

замінюється простими рівняннями моделей структури потоку, а 

точніше - експериментальним визначенням параметрів моделей.  

Екcперименти проводяться за методикою доcлідження cтрукту-

ри потоків імпульcним методом. Cуть її полягає у знятті C-кривих 

(кривих відгуку на збудження у вхідному потоці у вигляді імпуль-

cу). В ході експериментів змінюються значення глибини наповнен-
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ня флотатора, швидкіcть руху рідини і витрата газа. За даними екс-

периментів визначаються такі статистичні характеристики: серед-

ній чаc перебування рідини в апараті t і безрозмірний чаc τ, на 

основі значень яких будуютьcя криві розподілу (відгуку). Далі зна-

ходяться величини критерію Пекле Ре і коефіцієнта поздовжнього 

перемішування DL. Розрахунки при обробці експерименту і обчис-

ленні параметрів розподілу за чаcом перебування виконуються за 

допомогою програми для ЕОМ.  

На підставі отриманих даних робиться висновок, про те якою 

моделлю може бути описана структура потоків в установці. 

8.2 Хід виконання роботи 

Для вирішення поставленої задачі використовується лабораторна 

експериментальна установка, що представляє собою вертикальний 

електрофлотатор (рис. 8.1). Колона флотатора, що виконана з орга-

нічного скла, має прямокутний поперечний переріз розміром 145 х 

95 мм. Еквівалентний діаметр колони dе становить 0,132 м, висота 

1,5 м. У нижній частині колони встановлений пакет графітових еле-

ктродів з 5-ти пластин розміром 250 х 145 х 7 мм, з яких 3 - катоди, 

а 2 - аноди. Через патрубок і розсіювач у днищі колони подається 

водопровідна вода. Постійність витрати рідини протягом досліду 

забезпечується дозувальним баком та відбором води з нього за до-

помогою поплавка. Також у нижню частину колони флотатора, але 

вище пакета електродів подається імпульсне збурення у вигляді 
розчину індикатора (трасера). Як індикатор використовувався бар-

вник "кислотний чорний". Концентрація барвника у воді на виході з 
флотатора визначається фотоелектроколориметром:  

Експерименти проводяться в такій послідовності.  
1. Збирається експериментальна установка за схемою (рис. 8.1).  

2. Відкриваються вентилі подачі води 1, 9, 11 і колона електроф-

лотатора заповнюється водою до потрібної висоти. Висота напов-

нення встановлюється відкриттям відповідних випускних отворів 5, 

розташованих у верхній частині колони 4.  

3. Вмикається в електромережу випрямляч постійного струму 7, 

сполучений з пакетом електродів 8 проводами, і встановлюється 

певне значення сили струму за шкалою амперметра.  

4. Після вмикання випрямляча в мережу на графітових пласти-
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нах (катодах) при проходженні через воду постійного електричного 

струму починається утворення бульбашок газу (водню).  

 
5. Відкриваються крани подачі води в дозувальний бак 3 та фло-

татор 4. Витрата води QL регулюється краном 9 шляхом вимірів ви-

трат на виході з установки через отвори 5.  

6. Після встановлення необхідних витрат газу і рідини в колону 

через вхідний патрубок 12 і розподільник 13 вводиться розчин барв-

ника "кислотного чорного" об'ємом 7,5 мл і концентрацією 25 мг/л.  

7. Через постійний інтервал часу (15 с) проводиться відбір проб.  

8. За допомогою фотоелектроколориметра визначається концен-

трація барвника у відібраних пробах.  

9. Дані експериментів заносяться в таблиці, і по них визначають-

ся такі статистичні характеристики: середній час перебування в апа-

раті t і безрозмірний час φ.  

Далі визначаються дисперсія розподілу 
2σ  і на підставі виразу 

(8.1) знаходиться величина критерію Пекле Ре. 

( )Pe2 e
PePe

−−−= 1
22

2
σ  (8.1) 

Використовуючи вираз (8.2) для зв'язку числа Ре і коефіцієнта 

поздовжнього перемішування рідини DL і підставляючи відповідні 
значення швидкості потоку рідини VL і висоти шару рідини HL, 

отримуються значення DL в даному експерименті. 

L

LL

D

HV
 = Pe

⋅
 (8.2) 

При обробці експериментальних даних використовується про-

грама обчислення параметрів розподілу за часом перебування [1].  

Рис. 8.1 Схема установки для дослі-

дження структури потоків 

1 - вентиль подачі води з водопроводу; 2 

- поплавок; 3 – дозувальний бак; 4 - 

колона електрофлотатора; 5 - випускні 

отвори; 6 - пробовідбірник; 7 - випрям-

ляч струму; 8 - пакет електродів; 9, 10, 

11 - вентилі регулювання витрати води; 

12 - патрубок для введення імпульсу 

розчину барвника; 13 - розподілювач 
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У ході експериментів змінюються такі параметри: висота шару 

рідини у флотаційній колоні HL шляхом відкриття відповідних ви-

пускних отворів 5; швидкість руху води VL шляхом зміни витрати 

рідини QL (за рахунок різного ступеня відкриття крана 9); витрата 

газу QG шляхом зміни сили струму, що проходить через рідину, за 

допомогою  випрямляча 7.  

Кількість газу, що виділяється на пластинах, м3
/год складає:  

 ·nq·I·b = Q
тG , (8.3) 

де q - кількість газу, що виділяється при проходженні 1 кА•год, 

(для водню 0,418 м3
/(кА•год));  

I - сила струму, що проходить через воду, кА;  

bm - коефіцієнт використання струму;  

n - число пар електродів, шт.  

Газовміст визначається за формулою: 

L

G

V

V
=ϕ , (8.4) 

де VG - швидкість газу, м/с;  

F - площа поперечного перерізу колони, м2
; 

VL - швидкість рідини, м/с. 

На підставі оброблення експериментальних даних дослідження 

гідродинаміки колонного електрофлотатора слід зробити висновки 

про структуру потоків, про вплив різних факторів і про те, які з па-

раметрів здійснюють найбільший і найменший впливи на DL. 

 

Лабораторна робота № 9  

Отримання кінетичних параметрів математичної моделі 

флотаційного очищення водних систем 

Мета роботи: провести математичну обробку результатів експе-

римену з кінетики флотаційної очистки СВ і визначити величини кі-
нетичних констант K1 та K2 для використання їх як параметрів мате-

матичної моделі процесу очистки СВ у флотаторах.  

9.1 Загальні положення 

В даний час існує ряд аналітичних та емпіричних залежностей, що 

кількісно хаpактеpизують pізні аспекти пpоцесу флотації [1-3], найваж-

ливішим з яких є опис кінетики флотаційного пpоцесу. Під кінетикою 
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флотації розуміють закономіpності зміни швидкості цього пpоцесу. 

Для виведення pівняння кінетики флотації використовується закон дії 
мас швидкість винесення частинок забруднень в піну пpопоpційна 

концентраціям газових бульбашок і твердих частинок 

n
ч

m
n

ч CCK
t

C
⋅⋅−=

∂

∂

,
 (9.1) 

де Сп, Сч - масові концентpації газових бульбашок і частинок за-

бруднень; 

К - константа, яка хаpактеpизує швидкість пpоцесу флотації; 
m, n - поpядок флотації за бульбашками і частинками твердого, 

що показує кількість частинок і бульбашок, які приймають участь у 

створенні агpегата “бульбашка-частинка”. 

Рубінштейн і Філіпов [1] довели, що порядок флотації n=1. Рі-
шенням pівняння  (9.1), в такому випадку, є вираз 

tK
e

−
−= 1ε , (9.2) 

де 
0
ч

ч

0
ч

C

)t(СC
)t(

−
=ε  - добування (ефект очищення); 

0
ч

C  - концентрація частинок в рідині в початковий момент часу; 

)t(C
ч

 -  концентрація частинок в момент часу t. 

Рівняння (9.2) отримано К. Ф. Бєлоглазовим [3]. 

Враховуючи те, що частинки можуть переходити не тільки в пін-

ний шар, але й навпаки, була запропонована [1] двофазна модель 

процесу флотації. Ця модель містить дві константи швидкості пе-

реходу частинок і описується рівнянням зворотної хімічної реакції:    

1 2
ч

ч ф

C
K C K C

t

∂
= − +

∂
, (9.3) 

де K1 и K2 - константи швидкостей прямого і зворотного процесів 

флотаційного прилипання, с-1
; 

Сч і Сф - концентрації частинок і флотоагрегатів. 

Якщо процес флотації проходить в стаціонарних умовах, то  

Сч(t) + Cф(t) = Cч(0) = 0
ч

C , (9.4) 

де 0
ч

C  - початкова концентрація частинок. 

Розв’язок рівняння (9.3) з умовою (9.4) має вигляд: 
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( )





 −

+
=

+− tKK
e

KK

K
)t(

21
1

21

1ε  
 

(9.5) 

При К2=0 рівняння (9.5) перетворюються на модель (9.2) з K=K1.  

9.2 Хід виконання роботи 

Для дослідження кінетики процесу очистки СВ у флотаторі викори-

стовується лабораторна установка, що представляє собою колонний 

електрофлотатор (рис. 9.1) 

 

Рис. 9.1 Схема лабораторної 

установки 

1 - резервуар СВ; 

2 - колона електрофлотатора; 

3 - патрубки для відбору проб; 

4 - пробовідбірник; 

5 - випрямляч; 

6 - пакет електродів; 

7, 8 - вентилі подачі і скиду СВ 

Експерименти проводяться в такій послідовності: 
1. Збирається експериментальна установка за схемою (рис. 9.1). 

2. Для коагуляції стічних вод попередньо встановлюється опти-

мальна доза коагулянту, готується його розчин, який змішується із 
стічною водою. Відбирається проба стічної води з резервуару 1. 

3. Відкриваються вентилі подачі стічної води 7 і колона елект-

рофлотатора 2 заповнюється таким чином, щоби рівень води в ній 

встановився на 50 см вище патрубка для відбору проб.  

4. Після заповнення колони вентиль 7 закривається. Включається 

в електромережу випрямляч постійного струму 5, з’єднаний з паке-

том електродів 6 дротами. За допомогою регулятора на випрямлячі 
встановлюється певне значення сили струму і починається утворен-

ня бульбашок газу (водню) на катодах при проходженні через воду 

постійного електричного струму.  

5. Через певні проміжки часу проводиться відбір проб рідини з 
колони через один з отворів 3. 

6. У відібраних пробах СВ визначаються концентрації завислих 

речовин за стандартною методикою [6]. 

7. Результати аналізів проб заносяться в таблиці експеримен-

тальних даних, і по них будуються графіки залежності. 
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0

0

( )
,

C C t
E

C

−
=  (9.6) 

де E - ефект очистки, частки одиниці; 
Со - початкова концентрація завислих речовин, мг/л; 

С(t) - концентрація завислих речовин в момент часу t, мг/л. 

8. Отримані результати апроксимуються залежністю 

( )





 −

+
=

+− tKK

p e
KK

K
E

21
1

21

1  (9.7) 

За методом найменших квадратів визначаються кінетичні конс-

танти прямого (K 1) і зворотного (K 2) флотаційного процесу.  

Для обробки експериментальних даних використовується програма 
пошуку мінімуму складена за методом Нелдера-Міда, яка наведена в 

[7]. Через те що даний метод добре працює тільки при достатньо точ-

них значеннях початкових наближень K 1 і K 2, спочатку обчислюється 

кінетична константа К за рівнянням (9.2), тобто така, що не враховує 
оборотність флотаційного прилипання, для чого використовується про-

грама, яка наведена в [1]. Отримана величина K є початковим на-

ближенням K 1 для розрахунку K 1 і K 2 за методом Нелдера-Міда. В 

програму вводяться значення таких даних експериментів: час відбо-

ру проб - tі (с) та ефект очистки – Ееi (частки одиниці).  
Оскільки основною задачею лабораторної роботи є математична 

обробка результатів експерименту можна скористатися моделюванням 

експериментальних даних за допомогою генератора випадкових чисел. 

Порядок виконання роботи із змодельованими даними: 

1. Студент отримує експериментальні дані (значення ефекту 

очистки – Ееi) програмним шляхом за допомогою генератора випад-

кових чисел. Набip даних визначається за формулами (9.8): 

Е1 = Е1 min + (Е1 max - Е1 min) * J1 

Е2 = Е2 min + (Е2 max - Е2 min) * J2                                                                                (9.8) 

……………………………… 

Еn = Еn min + (Еn max - Еn min) * Jn 

де J1, J2,... Jn - послiдовнiсть псевдовипадкових чисел з piвномip-

ним законом pозподiлу, що знаходяться в iнтеpвалi (0, 1); 

Еmin, Еmax - мiнiмальнi i максимальнi значення ефектів очистки  з 
областi допустимих значень для даного відрізку часу флотації. 

2. Отримані змодельовані експериментальні дані (Ееi) вводяться 
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в програму для отримання K1. Отримане значення K1= K вводиться 

в програму за методом Нелдера-Міда, як початкове наближення. 

Початкове значення K2 приймається рівним 0,01 K1. 

3. Розрахункові дані наносяться на графік з експериментальними 

даними і будується теоретична крива кінетики флотації за допомо-

гою програми MS Excel (лінія тренду). 

4. Результати розpахунків оформлюються у вигляді таблиці та 

додаються до звіту з лабораторної роботи.  

5. Складаються висновки з наведенням значень констант K1 і K2. 

Таблиця 9.1 

Експериментальні та теоретичні значення результатів 

флотаційної очистки СВ 

Час флотації, хв. 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 

Експериментальні

значення, Ееi 
Ее1 Ее2 Ее3 Ее4 Ее5 Ее6 Ее7 Ее8 

Розрахункові 

значення, Ерi 
Ер1 Ер2 Ер3 Ер4 Ер5 Ер6 Ер7 Ер8 

 

Лабораторна  робота № 10 

Оптимiзацiя конструктивних і технологiчних параметрiв 

процесу очистки води у вiдстійниках методом Ньютона 

Мета роботи: вивчити теоретичні основи та використовуючи 

метод Ньютона [7] виконати оптимізацію параметрiв процесу 

очистки води у вiдстійниках.  

10.1 Загальнi положення 

Для функції однієї змінної класичний підхід при пошуку зна-

чення х в точках перегину функції f(x) полягає у розв'язанні рів-

няння f`(x)=0 [7]. 

Приблизний ескіз кривої y= f`(x) дозволить знайти наближене 

рішення. Якщо можна знайти два значення a та b,при яких f`(a) та 

f`(b) мають протилежні знаки, то тоді в силу очевидних припущень 

про неперервність, буде існувати корінь даного рівняння, причому  

a <η <b (рис. 10.1, а). 

Метод Ньютона дозволяє покращити відносно грубу апроксима-

цію, щоб отримати корінь рівняння φ(х)≡0. В даній задачі φ(х)≡ 
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f`(x). На рис. 10.1(б) точка х0, що є координатою х точки Р, являє со-

бою апроксимацію кореня рівняння φ(х)=0. Нехай РТ дотична до 

кривої в точці Р, а Т – точка, в якій дотична перетинає вісь х. В зага-

льному випадку ОТ є найкращою апроксимацією кореня, що лежить 

в точці К. Тоді: 
ТА-х=ТА-ОА=ОТ 0 , (10.1) 

Крім того 

)x`()(tg
TA

PA
0ϕψ ==  (10.2) 

відповідно, 

)x`(

)x(

)x`(

PA
TA

0

0

0 ϕ

ϕ

ϕ
==  (10.3) 

)x`(

)x(
xx

0

0
01

ϕ

ϕ
−=

 

(10.4) 

Аналогічно можна отримати результат для x2 

)x`(

)x(
xx

1

1
12

ϕ

ϕ
−=  (10.5) 

В загальному випадку 

)x`(

)x(
xx

r

r
rr

ϕ

ϕ
−=+1  (10.6) 

Ітерації можуть бути продовжені до тих пір, поки з двох наступ-

них апроксимацій не буде досягнута необхідна точність. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 10.1 Схеми до оптимiзацiї методом Ньютона 

10.2 Хід виконання роботи 

1. Вивчити теоретичні основи методу. 
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2. За математичні моделі очищення води у відстійниках необ-

хідно взяти формули для розрахунку первинних відстійників 

[4] та визначити цільову функцію оптимізації. 
3. Розробити алгоритм та програму виконання розрахунків опти-

мізації процесу очищення води у відстійниках. 

4. Виконати розрахунки та оформити звіт з рекомендаціями про 

вибір оптимальних параметрів відстоювання води. 

 

Лабораторна  робота № 11 

Оптимiзацiя процесу доочистки стiчних вод на фiльтрах з 

застосуванням методу чисел Фiбоначчi 

Мета роботи: вивчити теоретичні основи та застосувати для 

оптимізації параметрів роботи фільтра метод оптимізації функції 
однієї змінної із застосуванням чисел Фібоначчі. 

11.1 Загальні положення 

Ідея методу чисел Фібоначчі полягає в тому, щоб знайти малий 

інтервал, у якому знаходиться екстремум, застосувавши для цього 

найменшу кількість обчислень. 

Метод чисел Фібоначчі дозволяє шляхом виконання фіксованого 

числа обчислень n в інтервалі (x1, x4) області визначення функції F(x) 

знайти екстремальне її значення. Наведемо обґрунтування методу 

для випадку пошуку мінімуму. 

Нехай в інтервалі (x1, x4) відома точка x3, яка ділить інтервал на 

частини, довжини яких x3-x1=R, причому L>R. Віднайдемо точку x2, 

яка знаходиться в інтервалі (x1, x3). В залежності від значень функ-

ції в точках х2 та х3 можливі такі випадки: 

- якщо F(x2)<F(x3), то новим звуженим інтервалом пошуку буде 

(x1, x3) довжиною x3-х1=L ; 

- якщо F(x2)>F(x3), то новим інтервалом буде (x2, x4) довжиною 

x4-х2. 

Коли точка х2 розташована так, що довжини інтервалів х3-х1 і х4-

х2 будуть однаковими, ми доб’ємось мінімального інтервалу по-

шуку довжиною L. Таке можливе у випадку, коли точка х2 розташо-

вана симетрично відносно точки х3. Пошук в новому інтервалі здій-

снюється аналогічно: нова точка розташована симетрично відносно 

існуючої всередині цього інтервалу. Тобто для інтервалу (x1, x3), у 
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якому вже є точка х2,  або для інтервалу (x2, x4), в якому існує точка 

х3, нова точка буде симетрична відносно точки х2 або х3 відповідно. 

На останньому n-му кроці обчислень довжина інтервалу пошуку 

звузиться до Ln, а відстань між точками x(n) та x(n-1) дорівнює точно-

сті E, причому ці точки симетричні відносно середини поперед-

нього інтервалу Ln-1 . Довжина передостаннього інтервалу: 

Ln-1=2Ln-E, (11.1) 

На попередньому n-2 інтервалі точки x(n-1) та x(n-2) розташовані 
симетрично всередині інтервалу Ln-2 на віддалі Ln-1 від кінців цього 

інтервалу, тому 

Ln-2=Ln-1+Ln, (11.2) 

В загальному вигляді для j-1 етапу: 

Lj-1=Lj+Lj+1, (11.3) 

Підставляючи значення (11.1) поетапно в формулу (11.3), отри-

маємо: 

Ln-1=2Ln-E 

Ln-2=3Ln-E 

Ln-3=5Ln-E 

Ln-4=8Ln-3E, 

(11.4) 

і так далі. 
Послідовність чисел Фібоначчі визначається таким чином:  

F0=1;  F1=1;  Fk= F(k-1)+ F(k-2);  для k=2,3, і т.д. 

З урахуванням цього послідовність (11.4) можна узагальнити: 

Ln-j=F(n)·Ln-F(j-1)·E;          j=1,2,…, n-1 (11.5) 

Якщо початковий інтервал (х1,х4) має довжину L1, то 

L1=F(n)·Ln-F(n-2)·E, (11.6) 

Довжина остаточного інтервалу локалізації оптимуму 

 
F

F
E+

F

L
=L

(n)

2)-(n

(n)

1
n ⋅ . (11.7) 

Тобто здійснивши n обчислень, ми зменшили інтервал невизна-

ченості в 1/F(n) разів. 

Починаючи пошук, потрібно визначити місце розташування 
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першої точки х2. Відповідно до умови симетрії, ця точка має бути 

розташована на відстані L2 від одного з кінців інтервалу(х1, х4), при-

чому байдуже, від якого з них, тому що друга точка буде розташо-

вана на такій же відстані L2 від іншого кінця інтервалу. 

L2=F(n-1)Ln-E·F(n-3)=L1·F(n-1)/F(n)+E·(F(n-1)·F(n-2)-F(n)·F(n-3))/F(n)= 

=L1·F(n-1)/ F(n)+(-1)
n
E/F(n), 

(11.8)

Визначена точність Е повинна бути менше ніж L1/F(n+1). 

1. Приймаємо кількість обчислень для пошуку екстремуму n і 
точність E=L1/Fn; 

2. Знаходимо ряд чисел Фібоначчі; 
3. Визначаємо довжину другого інтервалу L2 за виразом (11.8); 

4. В початковому інтервалі (x1, x4) знаходимо положення першої 
точки х2 в середині інтервалу: х2=х1+L2; 

5. Обчислюємо координати другої точки х3 з умови рівності 
інтервалів (x1, x3) та (x2, x4): х3=х1+х4-х2; 

6. Обчислюємо значення функції в точках х2, х3: F(х2)=F2, 

F(х3)=F3 

6.1  F3<F2. 

6.1.1 х3<x2. Новий інтервал (x1, x2). Точка в середині– х3. 

6.1.2 х3>x2. Новий інтервал (x2, x4). Точка в середині– х3. 

6.2  F3> F2 

6.2.1 х3<x2. Новий інтервал (x3, x4). Точка в середині– х2. 

6.2.2  х3>x2. Новий інтервал (x1, x3). Точка в середині– х2. 

7. Переприсвоюємо імена кінців інтервалу(початок-х1, кінець-х4) 

і першої точки всередині інтервалу – х2. Якщо число обчис-

лень не досягло n, повертаємось на пункт 5. 

8. Визначення функції в точці екстремуму х2 виконується в про-

грамі. 

11.2 Хід виконання роботи 

1. Вивчити теоретичні основи методу. 

2. За математичну модель очищення води на фільтрах взяти 

формулу для розрахунку фільтрів та визначити цільову функ-

цію оптимізації. 
3. Розробити програму виконання розрахунків оптимізації про-

цесу фільтрування із застосуванням чисел Фібоначчі. 
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4. Оформити звіт про роботу з рекомендаціями про вибір 

оптимальних параметрів фільтрування води. 

 

Лабораторна  робота № 12 

Оптимiзацiя процесу вiдстоювання стiчних вод методом 

"золотого перетину" 

Мета pоботи: вивчити теоpетичнi основи та пpактично застосу-

вати для оптимізації параметрів роботи технічного об'єкта методом 

"золотого перетину". 

12.1 Загальнi положення 

Метод "золотого перетину" не потребує знання про кількість іте-

рацій для визначення екстремуму функції однієї змінної.  
Якщо відношення наступних інтервалів буде постійним, тобто 

LJ-1/LJ=LJ/LJ+1=LJ+1/LJ+2=...=t. 

То                                                                                                 (12.1) 

LJ-1/LJ=1+LJ+1/LJ, або t=1+1/t 

Таким чином, з рівняння (12.1), можна визначити t=(1+ 5 )/2, 

яке визначає поділ інтервалу в "золотому" співвідношенні. 
Метод "золотого перетину" є граничною формою пошуку 

методом чисел Фібоначчі. Інтервал ділиться початковою точкою 

так, що відношення цілого до більшої частини дорівнює 

відношенню більшої частини до меншої і дорівнює "золотому 

співвідношенню". 

Порядок виконання розрахунків: 

1. Визначається точність обчислень Е та величину "золотого 

співвідношення" t. 

2. В початковому інтервалі (x1,x4) довжиною L1 знаходимо поло-

ження першої точки x2 всередині інтервалу: x2=x1+L1/t; 

3. Обчислюємо координату другої точки x3 з умови рівності ін-

тервалів (x1,x3) та (x2,x4) : x3=x1+x4-x2; 

4. Обчислюємо значення функції в точках х2,х3 : F2(x2)=F2, 

F(x3)=F3. 

4.1.  F3<F2. 

4.1.1.  x3<x2. Новий інтервал (х1, х2). Точка всередині - х3. 

4.1.1.  х3>x2 Новий інтервал (х2, х4). Точка всередині - х3. 
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4.2.  F3>F2. 

4.2.1.  x3<x2. Новий інтервал (х3, x4). Точка всередині - х2. 

4.2.2. х3>x2. Новий інтервал (х1, х3). Точка всередині - х2. 

5. Переприсвоюють імена кінців інтервалу (початок - х1, кінець - 

х4) і першої точки всередині інтервалу - х2. Якщо точність об-

числень Е не досягнута, повертаються на п. 3. 

6. Визначається значення функції в точці екстремуму х2.  

12.2 Хід виконання роботи 

1. Вивчити теоретичні основи методу. 

2. За математичні моделі очищення води у відстійниках необ-

хідно взяти формули для розрахунку первинних відстійників 

[4] та визначити цільову функцію оптимізації методом "золо-

того перетину". 

3. Розробити алгоритм та програму виконання розрахунків опти-

мізації процесу очищення води у відстійниках. 

4. Виконати розрахунки та оформити звіт з рекомендаціями про 

вибір оптимальних параметрів відстоювання води. 

Лабораторна  робота №13 

Визначення оптимальних параметрiв напірного флотатора 

методом покоординатного спуску 

Мета роботи: ознайомитись з оптимiзацiєю за методом покоор-

динатного спуску (pелаксацiй) на прикладi напірного флотатора. 

13.1 Загальнi положення 

При визначеннi конструктивних i технологiчних параметрiв фло-

тацiйной установки для очистки виробничих стiчних вод м'яcо-

комбiнатiв, що працює за пpинципом пpямої напipної флотацiї (pис. 

13.1), як критерiй може бути взятий ефект очищення СВ. 

п
о
в
т
р
я

1

4

5

2 3

стічна

вода

очищена  вода

шлам

 
Рис 13.1 Схема напірної флотаційної установки: 

1 - насос; 2 - ежектор; 3 - сатуратор; 4 - скребок; 5 – флотатор. 
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В результатi апроксимацiї даних дослiджень процесу флота-

цiйного очищення стiчних вод вiд жиру була отримана [8] така фор-

мула для визначення ефекту очищення: 

38,0

c

06,0

18,021,0

ф

0,46

вих

PH

yТC
0286,0E

⋅

⋅⋅
=                           (13.1) 

де Е - ефект очищення СВ м'ясокомбiнату вiд жиpу, част. од.; 

Cвих - концентрацiя забруднень в СВ, мг/л; 

Tф=Vф/Q - тривалiсть флотацiї, год; 

 Y=(Pс-1)b-(Pb-ba)
 
e

 –kTс 
- концентрацiя розчиненого повiтря, мг/л; 

де Pc - тиск в сатураторi, Н/м2
; 

b – концентрація повітря у воді при атмосферному тиску; 

bа – концентрація азоту при атмосферному тиску; 

k – константа швидкости розчинення повітря у воді; 
Tc – тривалість розчинення повітря в сатураторі; 
H  - корисна висота флотацiйної камери, м. 

Викоpистовуючи виpази для Тф i Y piвняння (13.1) записується як 

38,0

c

06,0

18,0)Q/–k(V

a

21,0

ф

0,46

вих

PH

 )e )b-(Pb-1)b-(P()Q/V(C
0286,0E

cс

⋅

⋅⋅
= (13.2) 

Оптимальними параметрами флотацiйної установки при задано-

му значеннi витpати стiчних вод Q i концентрацiї вихiдних за-

бруднень Свих, будуть такi значення висоти флотатора Н, тиску в 

сатураторi Р і об'єму його Vс, об'єму флотатоpа Vф при яких функцiя 

ефекту очищення Е приймає максимальне значення. При цьому 

параметри не повиннi виходити за межi змiнення, що дозволяються 

технологiєю: 

0,1 <Vф/Q < 2 год 

0,2 < H < 3 м; 

19,6 < Pc < 58,8 Н/м
2
;  

0,025 < Vс < 16  м
3
 

(13.3) 

У випадку проектування нових об'єктiв як критерiй оптималь-

ностi, зазвичай, приймають приведенi затрати, якi можна виразити 

такою формулою: 

ПЗ = Ен K + Ср - Sp,                                             (13.4) 

де Ен - коефiцiєнт ефективностi капiтальних вкладень; 
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K  - капiтальнi вкладення, тис. грн; 

Ср - рiчнi експлуатацiйнi затрати, тис. грн; 

Sp - вартiсть речовини, що рекуперується (для СВ, якi мiстять 

такі речовини як: жиp, нафта, вовна, кольоpовi метали тощо), грн/т. 

Пiсля бiльш детального розшифрування складових частин, що 

входять у наведений вище вираз, формулювання задачи оптимiзацiї 
буде виглядати таким чином: 

 К Ср  

ПЗ = Ен · (Sн+Sс+Sф+Sк)+(Sе+Sа+Sп.р.) - Sр  →min (13.5) 

де Sн, Sс, Sф, Sк – відповідно вартiсть насосних агрегатiв, сатура-

тора, флотатора та комунікацій, тис. грн; 

Sе - відповідно вартiсть електроенергiї, амортизацiйнi відраху-

вання та вартiсть поточного ремонту, тис. грн; 

Sр - вартiсть речовини, що рекуперується, тис. грн. 

Ваpтiсть насосних агpегатiв можна визначити з виpазу 

Sн = Kн · Nн ,                                                     (13.6) 

де Кн - коефiцiєнт усередненої вартостi насосного обладнання, 

тис. грн/кВт (визначається шляхом статистичної обpобки залеж-

ностi ваpтостi насосів вiд потужностi їх електpодвигунiв); 

1000

9800
н

н

PQ
N

⋅⋅
=  - потужнiсть електродвигуна, кВт; 

де Рн = Рс +  Рк - напip насоса, м вод. ст.; 

Рк = 1,15· і·l - втpати напоpу в комунiкацiях флотацiйної уста-

новки, м вод. ст.; 

l - довжина комунiкацiй, м; 

i - гiдpавлiчний ухил; 

1,15 - коефiцiєнт, що вpаховує втpати тиску на мiсцевi опоpи. 

Ваpтiсть сатуpатоpа (напipного баку) i флотатоpа пpопонується 

визначати за фоpмулами, що отpиманi в pезультатi апpоксимацiї 
залежностi ваpтостi цих споpуд вiд їх об'єму, за даними коштоpисiв 

типових та вже pозpоблених пpоектiв: 

Sс = 0,4605 Vс
0,4852

                                           (13.7) 

де  Vс - об'єм сатуратора, м3
 ; 

Sф = 0,9683 Vф
0,4676

                                           (13.8) 
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де Vф - об'єм флотатора, м3
 ; 

Sе = (Nн · tн + Nш · tш) t,                                    (13.9) 

де Nн - потужнiсть електродвигуна насоса, кВт; 

tн - тривалiсть роботи насоса на рiк, год; 

Nш - потужнiсть електродвигуна шкребка, кВт; 

tш - тривалiсть роботи шкребка на рiк, год; 

t - вартiсть 1 кВт·год електроенергiї (таpиф), тис. грн. 

Sа=0,038(Sн+Sс+Sф)+0,13Sк,                              (13.10) 

де  Sк = 0,53  - вартiсть комунiкацiй приймається 53% Sф); 

Sп.р.=0,01hK=0,01(Sн+Sс+Sф+Sк)h,                          (13.11) 

де  h - відсоток вiдрахувань на поточний ремонт; 

K - капiтальнi затрати, тис. грн; 

TSQ
EC

S р.ф.
вих

p ⋅⋅⋅
⋅

=
100

, 
 

(13.12) 

де Т - тривалiсть роботи установки на рiк, год; 

Sр.ф. - вартiсть 1т речовини, що рекуперується, (жиp), тис. грн. 

Пiдставивши складовi частини (13.6 - 13.12) у piвняння (13.5):  

ПЗ = KнNн+0,4605Vс
0,4852

+0,9683Vф
0,4676

+(Nнtн+Nшtш)t+ 

+0,038(KнNн+0,4605Vс
0,4852

+0,9683Vф
0,4676

)+0,13Sк+ 

+0,01(KнNн+0,4605Vс
0,4852

+0,9683Vф
0,4676

+0,530,9683Vф
0,4676

)h+ 

+ TSQ
100

EC
р.ф.

вих ⋅⋅⋅
⋅

 

Аналiз критерiю оптимальностi показав, що незалежними змiн-

ними є Vф, Н, Vс,  Pc, a iншi параметри залежать вiд них, тобто 

Sц = Sц (Н, Vф, Vc, Pc)                                      (13.13) 

Отримана функцiя є нелiнiйною і пошук екстремума цiльової 
функцiї здiйснюємо методами нелiнiйного програмування. 

Початковi точки пошуку задаються випадковим чином за допо-

могою генеpатоpа випадкових чисел з областi допустимих значень 

констpуктивних i технологiчних паpаметpiв i пошук ведеться в 

обмеженiй областi. 
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Х

Х

 
Рис. 13.2 Пошук екстремуму методом покоординатного спуску 

Набip паpаметpiв визначається таким чином: 

Х1 = Хmin + (Xmax - Xmin) · J1 

Х2 = Хmin + (Xmax - Xmin) · J2                                                                    (13.14) 

………………………… 

Хn = Хmin + (Xmax - Xmin) · Jn 

де J1, J2,... Jn - послiдовнiсть псевдовипадкових чисел з 
piвномipним законом pозподiлу, що знаходяться в iнтеpвалi (0,1); 

Хmin, Xmax - мiнiмальнi i максимальнi значення паpаметpiв з об-

ластi допустимих значень. 

Пiсля визначення всiх паpаметpiв обчислюється значення 

функцiї – кpитеpiя оптимальностi Y1. Потiм один з паpаметpiв 

змiнюється, напpиклад, збiльшується, на величину ∆Хi - кpок пошу-

ку, а всi iншi паpаметpи залишаються без змiн. Пеpевipяється, чи 

знаходиться отpимане значення паpаметpу (Х + ∆Х) в межах допус-

тимої областi, якщо так, то обчислюється нове значення функцiї, 
якщо нi, то значення паpаметpу змiнюється в пpотилежний бiк 

(зменшується) i знову пеpевipяється належнiсть його до областi до-

пустимих значень. Якщо обидва pази значення паpаметpiв не 

потpапляє в цi межi, це говоpить пpо те, що величина кpоку обpана 

завеликою i її необхiдно зменшити. 

Значення функцiї Y2 в точцi з кооpдинатами (Х1 + ∆Х; Х2, ... Хn) 

поpiвнюється з попеpеднiм значенням. Якщо шукають мiнiмум 

функцiї, то кpок pахується вдалим у випадку коли Y< Y 1, i навпаки, 

якщо шукають максимум, вдалим буде кpок коли Y 2 > Y 1. 

Пpи вдалому кpоцi паpаметp Х1 знову змiнюється в тому ж 

напpямку, а всi iншi паpаметpи залишаються постiйними. Значення 
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функцiї в новiй точцi знову поpiвнюється з попеpеднiм. Так тpиває 

до тих пip поки виконуються вдалi кpоки. Пiсля пеpшого невдалого 

кpоку запам'ятовуєься (фiксується) останнє значення кооpдинати 

точки змiнної Х1, з якої вiн був зpоблений, і починає змiнюватись 

наступна змiнна - Х2. Всi iншi змiннi залишаються постiйними. Так 

само, як i з пеpшою змiнною, пеpевipяється належнiсть до областi 

допустимих значень, визначається напpямок i на кожному кpоцi ве-

деться пошук до пеpшого невдалого кpоку. Потiм пошук здiйсню-

ється за змiнною Х3 i далi до Хn. 

Якщо всi змiннi пеpебpанi, настає такий момент, коли змiнення 

будь-якої змiнної пpизводить до невдалого кpоку, тодi кpок змен-

шується, напpиклад вдвiчi, i пошук повтоpюється з новим кpоком. 

Таким чином дiють доки величина кpоку не стане менше нiж задана 

на початку пошуку точнiсть визначення екстpемуму. Остання точка 

пошуку, в якiй вiн пpипиняється, з кооpдинатами (паpаметpами) на-

зивається локальним екстpемумом (оптимумом). Значення функцiї в 

цiй точцi запам'ятовується і визначається нова випадкова початкова 

точка пошуку з новими значеннями змiнних Х1, Х2, ... , Хn. Цикл 

пошуку повтоpюється до отpимання нового локального екстpемума. 

У випадку пошуку оптимума для споруд очистки СВ необхідно 

вводити обмеження за ефектом очистки. Це обмеження перевіря-

ється одразу при генерації початкової точки пошуку. Комбінації 
параметрів, які не дають необхідного ефекту очищення, наприклад 

менше 70%, не розглядається і генерується нова комбінація пара-

метрів. Крім того, після кожного кроку в потрібному напрямку 

необхідно перевіряти: чи виконується обмеження за ефектом 

очищення. Якщо умова не виконується подальші дії аналогічні діям 

при невдалому кроці.   

13.2 Хід виконання роботи 

1. Ознайомитись з теоpетичною частиною. 

2. Пiдготувати вихiднi данi для пpоведення пошуку оптимальних 

паpаметpiв. 

3. Запустити програму для пpоведення параметричної оптиміза-

ції методом покоординатного спуску (релаксацій), ввести данi i 

отримати чисельнi значення локальних оптимумiв конструкти-

вних i технологiчних параметрiв напiрного флотатора. 
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4. Проаналiзувати отриманi результати та вибрати серед локаль-

них оптимумiв глобальний. 

5. Змiнити вихiднi данi та граничнi значення параметрiв i повто-

рити розрахунок. 

 

Лабораторна робота №14  

Складання рівнянь матеріального балансу для оптимальних 

розрахунків технологiчних схем очищення стiчних вод 

Мета роботи: В даній роботі необхідно скласти рівняння мате-

ріальних балансів для технологічної схеми (ТС) каналізаційних 

очисних споруд (КОС) і визначити її оптимальні параметри на 

основі методики техніко-економічної оптимізації проектування 

КОС, яка враховує актуальну інформацію про стан ціноутворення в 

будівництві і житлово-комунальному господарстві України.  

14.1 Загальні положення 

Для складання рівнянь матеріальних балансів необхідно побуду-

вати структуру ТС очистки СВ, а потім на її основі розробити алго-

ритм і програму розрахунку оптимальних конструктивних і тех-

нологічних параметрів КОС. Структуру ТС КОС можна уявити у 

вигляді потокового графа [11-13]. У такому графі вершинами є спо-

руди очищення, а лінії (дуги) – матеріальні потоки технологічних 

зв'язків між спорудами. На рис. 14.1 представлений граф одного з 
можливих варіантів ТС традиційних КОС. 

Для дослідження структури ТС використовують матрицю зв'яз-
ків, що представляє собою квадратну таблицю. У табл. 14.1 наведе-

ний приклад матриці зв'язків розімкнутої ТС КОС. Кількість стовп-

ців у цій таблиці дорівнює числу елементів ТС. Рядки й стовпці 
матриці нумеруються. Номер рядка вказує номер споруди, з якої ви-

ходить потік, а номер стовпця - номер споруди, в яку входить потік. 

Якщо зв'язок між спорудами існує, то на перетині відповідного 

рядка й стовпця матриці зв'язків ставиться 1, а в протилежному 

випадку - 0.  

Для розрахунку ТС повинні бути відомі математичні описи (мо-

делі) всіх її елементів [15-16] і параметри потоків, що надходять у 

ТС ззовні. При знаходженні послідовності розрахунку використову-

ється природний принцип: кожний елемент можна розрахувати 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



23 

тільки тоді, коли відомі всі вхідні в нього потоки. Формування такої 
послідовності розрахунку ТС повинно бути повністю автоматизо-

вано. У випадку розімкнутої схеми при побудові алгоритму знаход-

ження послідовності розрахунку елементів можна скористатися ма-

трицею зв'язків. Для цього в ній знаходиться стовпець, що склада-

ється з одних нулів. Номер цього стовпця вказує вхідний крайовий 

елемент. Цей елемент може бути розрахований і він включається в 

обчислювальну послідовність. Так, у табл. 14.1 елемент 3 є вхідним 

крайовим. Після цього необхідно викреслити з матриці зв'язків 

стовпець і рядок, які відповідають даному вхідному крайовому еле-

менту. Потім в матриці шукається наступний стовпчик (№1), що 

складається з одних нулів і з ним виконуються аналогічні дії. В 

результаті цих операцій знаходиться послідовність розрахунку ро-

зімкнутої ТС. Так, для ТС, представленої в табл. 14.1, послідовність 

розрахунку має вигляд (3,1,2,4,5,7,8,6). 

Таблиця 14.1  

Матриця зв'язків розімкнутої технологічної схеми 

Для створення послідовності розрахунку замкненої ТС, до яких 

відноситься будь-яка ТС КОС, при виконанні структурного аналізу 

схеми вирішуються такі основні задачі: 
1. Виділення сукупностей елементів схеми, які можуть розрахо-

вуватися тільки спільно. Такі сукупності називаються комплексами; 

2. Визначення порядку розрахунку комплексів; 

3. Визначення усередині кожного комплексу сукупності дуг, роз-
рив яких перетворює комплекс у розімкнуту схему і які при цьому 

мають найменшу сумарну параметричність. Під параметричністю 

(розмірністю) дуги розуміють число параметрів, що характеризу-

ють відповідний технологічний потік; 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 1 0 0 0 1 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 1 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 1 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 0 0 0 0 0 1 0 0 
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4. Визначення остаточної послідовності розрахунку ТС. 

В галузі ВіВ добре себе зарекомендували і використовуються 

для розрахунку ТС, моделювання і оптимізації роботи КОС такі 
програмні комплекси як: BioWin (EnviroSim Associates Ltd., Канада), 

GPS-X, Capdet Works та SimuWorks (Hydromantis Inc., Канада), 

SIMBA (IFAK, Німеччина), EFOR (DHI Inc., Данія), WEST (Hemmis 

N. V., Бельгія), ASIM (Швейцарського федерального інституту нау-

ки і водних технологій) тощо. В приведених програмах, за винят-

ком CapdetWorks, як критерій оптимізації використовуються техно-

логічні параметри, що не дають можливості врахувати економічні 
фактори (тарифи, ціни, кошторисні норми), чинні в Україні. В 

зв’язку з цім, в даній лабораторній роботі пропонується викорис-

тати програму Optimum, яка розроблена в НУВГП, і описана в [17].  

Для побудованої структури ТС КОС (рис.14.1) складені рівняння 

матеріальних балансів [7] по основних показниках: витратах СВ, 

технологічних потоків і продуктів очищення – Qі, концентрацій за-

вислих речовин – Сі та біохімічній потребі у кисні – Lі в цих ма-

теріальних потоках і на їх основі проведені розрахунки КОС з вико-

ристанням їх математичних моделей [15-16] і з врахуванням зворот-

них та рециркуляційних потоків між спорудами. 

 

1 – приймальна камера; 2 – пісковловлю-

вач; 3 – первинний відстійник; 4 – про-

міжний резервуар; 5 – аеротенк; 6 – вто-

ринний відстійник; 7 – фільтр доочищен-

ня; 8 – піскові майданчики; 9 – камера 

розподілу; 10 – аеробний стабілізатор; 

11 – мулоущільнювач; 12 – мулові май-

данчики; Qi – витрата матеріальних по-

токів; Ci – концентрація завислих речо-

вин в матеріальних потоках; Li – БПК
повн

 

матеріальних потоків. 

Рис. 14.1 Балансова схема традиційних каналізаційних очисних споруд  

В даній програмі в рівняннях функції-критерія оптимальності 
використані залежності вартості КОС та основного обладнання (в 

цінах 1984 та 2010 р.) від об’єму споруд і потужності обладнання.  

Програма створена в середовищі Borland Delphi
1
. Для пошуку 

оптимальних параметрів використовується комбінація методів по-
                         
1
 Програма написана магістром Шворобом С. В. 
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координатного спуску та Монте-Карло.  

14.2 Хід виконання роботи 

1. Для побудованої структури ТС КОС (рис. 14.1) скласти рів-

няння матеріальних балансів по основних показниках: витратах СВ, 

технологічних потоків і продуктів очищення – Qі, концентрацій за-

вислих речовин – Сі та БПК – Lі в цих матеріальних потоках. 

2. На основі рівнянь матеріальних балансів провести розрахунок 

КОС з використанням їх математичних моделей і з врахуванням 

зворотних та рециркуляційних потоків між спорудами.  

3. Завантажити програму визначення оптимальних параметрів 

КОС (виконавчий файл Optimum.exe) і виконати ряд розрахунків 

для КОС змінюючи зміст файлу Optimum.xml з різними продуктив-

ностями і концентраціями забруднень в якості вихідних даних. 

4. За результатами проведених розрахунків оптимальних пара-

метрів побудувати графіки залежності капітальних вкладень КОС (в 

цінах поточного року з врахуванням чинних коефіцієнтів перераху-

нку) для різних значень основних показників: Qі=1-500 тис. 

м3
/добу, Cі=150-300 мг/дм3

 і Lі=200-350 мг/дм3
. Приклад графіку (в 

цінах 1984 р.) наведений на рис. 14.2. Такі ж залежності необхідно 

отримати і для річних експлуатаційних затрат (з врахуванням 

чинних тарифів і цін поточного року). 
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Рис. 14.2  Графік залежності вартості КОС від основних показників 

5. На основі розрахунків оптимальних параметрів КОС оцінити: 

- вплив основних параметрів та різних факторів (тарифи, 

ціни, конструктивні особливості тощо) на вибір як окремих споруд 

ТС очищення СВ, так і всього комплексу КОС; 

- величини і вплив зворотних і циркуляційних потоків КОС 

на вихідні параметри СВ, що надходять на очистку. 
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Лабораторна робота № 15  

Визначення оптимальних параметрiв роботи технологiчної 

схеми очищення стiчних вод методом динамiчного 

програмування  

Мета роботи: використовуючи метод динамiчного програму-

вання (ДП) визначити оптимальні параметри роботи системи 

водовідведення 

15.1 Загальні положення 

Завдання динамічного програмування формулюється таким 

чином: знайти мінімум (максимум) функції 

∑
=

−=
n

i
iin )x,x()x,...,x,x(F

1
110  

 

(15.1) 

при обмеженнях 

,Xx ii ∈ n,i 0=  (15.2) 

Це завдання має наступну геометричну інтерпретацію. Введемо 

сімейство прямих, кожна з яких відповідає змінній xi (рис. 15.1). 

Тепер завдання мінімізації адитивної функції звелося до пошуку 

ламаної найкоротшої довжини, що з’єднує прямі x0 та x1. Кожна 

дуга цієї ламаної, що з’єднує деякі точки ix , jx , являє собою одне з 

доданків ( )x,x(f ji  в сумі (15.1). 

 
Рис 15.1 Геометрична інтерпретація задачі динамічного програмування 

Ідея методу динамічного програмування і більш загального ме-

тоду послідовного аналізу варіантів полягає в можливості мінімізу-

вати не всю суму (15.2) по всіх змінних, а тільки пару доданків з неї 
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по одній змінній. Але при цьому існує необхідність її розв’язання 

n+1 разів. 

15.2 Задача про оптимальне розподілення ресурсів  

В якості прикладу розглянемо задачу про вибір оптимального 

розподілення коштів між окремими елементами при будівництві 
системи водовідведення міста. Нехай є n складових частин системи 

водовідведення міста (наприклад мережі водовідведення, насосні 
станції та очисні споруди) і сума коштів для інвестицій ξо. 

Прибуток від будівництва кожної частини системи водовідведення 

заданий функцією n,i),x(f ii 1= , xі - вкладення в кожен елемент 

системи водовідведення. Сума прибутку всіх проектів повинна бути 

максимальною: 

max)x(f)x,...,x,x(F
n

i
iin →=∑

=1
21  

 

(15.8) 

при умові 

0
1

ξ=∑
=

n

i
ix  

 

(15.9) 

Розіб'ємо рішення задачі на n кроків. На першому кроці виді-
лимо гроші на будівництво мережі водовідведення, на другому – на 

насосні станції і так далі. Позначимо через ξk залишок ресурсу після 

k-го розподілу, так що 

,xkkk −= −1ξξ      0=kξ  (15.10) 

Тепер геометрична інтерпретація задачі полягає у пошуку лама-

ної найбільшої довжини, що з'єднує точку ξ0 на початковій прямий і 
точку ξn на кінцевій прямій. 

Введемо функцію 

∑
=

+ =
n

i
iinkkk )x(f)x,...,x,x(F

1
1  

 

(15.11) 

яка представляє собою прибуток від n-k до останніх проектів. 

Оптимальне значення цієї функції 0
kF , що відповідає максималь-

ному прибутку, називається функцією Беллмана, так що х
0 
- оптима-

льні вкладення. Для останнього кроку маємо: 
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)x(f(max)(F nn
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ξ
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0

1
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(15.12) 

Величина ξk-1 - залишок ресурсу після передостаннього розпо-

ділу, нам невідома, тому прибуток залежить від цієї величини. Для 

двох останніх елементів (насосні станції та очисні споруди) на 

кроці до k-1 маємо: 

)(F)x(f(max

)x(f(max)x(f(max

))x(f)x(f(max)(F

nnnn
x

nn
x

nn
x

nnnn
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(15.13) 

Для довільного кроку k аналогичним чином отримаємо наступне 

рівняння Беллмана: 

)(F)x(f(max)(F kkkk
x

kk
kk

ξξ
ξ

0
1

0
2

0

1

+
≤≤

− +=
−

 
 

(15.14) 

яке разом з початковою умовою (15.12) дозволяє рекуррентно 

визначити всі функції Беллмана. Для функції )(F 0
0

1 ξ величина 0ξ  

відома, що дозволяє визначити максимальний прибуток і найкращі 

вкладення в водовідвідну мережу 
0
1x . Далі, рухаючись у зворот-

ному напрямку, визначимо оптимальні вкладення в усі частини сис-

теми водовідведення. 

Перевага застосування методу динамічного програмування для 

адитивних функцій (15.1) визначається тим, що замість завдання 

мінімізації функції багатьох змінних, що потребує кількості обчис-

лень пропорційно розмірності задачі в третій степені, вирішується n 

задач мінімізації більш простої функції однією змінною. Число об-

числень у такій задачі зростає лінійно з ростом n. Недолік полягає в 

тому, що для вирішення завдання необхідно запам’ятати все n 

функцій Беллмана. 

Розглянемо простий чисельний приклад задачі розподілу. Є сума 

коштів 0ξ = 100 для інвестицій в три елемента системи водовідве-

дення міста частинами по 20 од. Потенційний прибуток від вкла-
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день в кожен елемент системи наведений в табл. 15.1. Розрахунки 

зведемо в основну таблицю (табл. 15.2) і допоміжну (табл. 15.3). 

Останні два стовпці основної таблиці отримані з (15.1) максиміза-

цією функції )x(f 30 , а допоміжна таблиця містить розрахунки 

функції Беллмана для наступних кроків. 

Таблиця 15.1 

Прибуток від вкладень в кожен проект 

ix  )x(f i1
 )x(f i2

 )x(f i3
 

2 0  5  4  6  

4 0  8  1 0  9  

6 0  1 2  1 5  1 4  

8 0  1 7  1 8  1 8  

1 0 0  2 0  2 1  1 7  

В таблиці 15.3 максимальні значення прибутку від двох або 

трьох елементів системи водовідведення виділені жирним курси-

вом. У графі хk, k=1,2, знайдемо максимальний прибуток значення 

аргументів, і ці дані занесемо в основну таблицю (табл. 15.2) для 

відповідного кроку. Тепер можна визначити оптимальні вкладення. 

Таблиця 15.2 

Основна таблиця для розрахунків за методом ДП 

1−kξ  k = 1  k = 2  k = 3  

0
1x  

0
1F  

0
2x  

0
2F  

0
3x  

0
3F  

2 0  0  6  0  6  2 0  6  

4 0  2 0  1 1  2 0 , 4 0  1 0  4 0  9  

6 0  0  1 6  4 0  1 6  60 1 4  

8 0  0 , 2 0  2 1  60 2 1  8 0  1 8  

1 0 0  20 2 6  4 0 , 6 0 , 8 0  2 4  8 0  1 8  

Таблиця 15.3 

Допоміжна таблиця для розрахунків за методом ДП 

1−kξ  
kx  kξ  k = 2  k = 1  

)x(f 22  )(F 2
0
3 ξ  )(F 12 ξ  )x(f 11  )(F 1

0
2 ξ  )(F 11 ξ  

2 0  0  2 0  0  6  6 0  6  б  

 2 0  0  4  0  4  5  0  5  

4 0  0  4 0  0  9  9  0  1 0  1 0  

30 

 2 0  2 0  4  6  10 5  6  11 

 4 0  0  1 0  0  10 8  0  1 2  

6 0  0  6 0  0  1 4  1 4  0  1 6  16 

 2 0  4 0  4  9  1 3  5  1 0  1 5  

 4 0  2 0  1 0  6  16 8  6  1 4  

 6 0  0  1 5  0  1 5  1 2  0  1 2  

8 0  0  8 0  0  1 8  1 8  0  2 1  2 1  

 2 0  6 0  4  1 4  1 8  5  1 6  2 1  

 4 0  4 0  1 0  9  1 9  8  1 0  18 

 6 0  2 0  1 5  6  21 1 2  6  18 

 8 0  0  1 8  0  1 8  1 7  0  1 7  

1 0 0  0  1 0 0  0  1 8  1 8  0  2 4  2 4  

 2 0  8 0  4  1 8  2 2  5  2 1  26 

 4 0  6 0  1 0  1 4  24 8  1 6  2 4  

 6 0  4 0  1 5  9  24 1 2  1 0  2 2  

 8 0  2 0  1 8  6  24 1 7  6  2 3  

 1 0 0  0  2 1  0 2 1  2 0  0  2 0  

Найбільший прибуток від вкладення 100 одиниць від трьох еле-

ментів системи водовідведення становить 26 одиниць (в табл. 15.2 

виділено шрифтом) при вкладений 
0
1x =20. Залишок коштів після 

першого кроку 101 x−= ξξ =80, найкращий прибуток від двох 

останніх елементів (насосні станції та очисні споруди) становить 21 

одиницю при вкладеннях 
0
2x =60. Залишок коштів для останнього 

елементу - очисних споруд 2ξ =60, 
0
3x =60. 

З даного прикладу видно, що метод ДП дозволяє знаходити 

глобальний мінімум і вирішує задачу оптимізації для всіх 

розглянутих початкових значень стану об'єкта в даному інтервалі. 

15.4 Хід виконання роботи 

1. Ознайомитись з теоpетичною частиною. 

2. Пiдготувати вихiднi данi для пpоведення пошуку оптимальних 

параметрів системи водовідведення. 

3. Завантажити MathСad і скласти програму для пpоведення па-

раметричної оптимiзацiї методом ДП. 

4. Ввести дані для розрахунку i отримати чисельнi значення  

оптимумiв. 
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