Intervallum Módszerek Alkalmazása Vegyészmérnöki Számításokban
Baharev Ali
A mindennapos vegyészmérnöki munka során használt modellek megoldása gyakran
nemlineáris egyenletrendszerek megoldását igényli. A gyakorlatban alkalmazott numerikus
eljárásoknál a következı problémák merülhetnek fel. (a) Ha az iterációt több különbözı
kezdıpontból elindítva sem találunk megoldást divergencia vagy oszcilláció miatt, akkor nem
tudjuk, hogy a feladat valóban nem megoldható, vagy csak a kezdıpontot nem megfelelıen
becsültük. (b) Ha a feladatnak nincs megoldása és ennek oka nem triviális, akkor ezt igazolni
rendszerint csak a megvalósíthatóság határainak (általában durva közelítéseken alapuló)
megkeresésével lehetséges, ha egyáltalán ismert erre kidolgozott elméleti módszertan. (c) A
véges számábrázolásból fakadó numerikus problémák és / vagy rosszul megválasztott leállási
feltétel miatt a kapott végeredmény helytelen lehet, de errıl nem szerzünk tudomást. (d) Az
alkalmazott módszerek egyszerre csak egy megoldás megtalálását teszik lehetıvé, és nem
szolgáltatnak információt arról, hogy van-e még megoldás. Több megoldás feltérképezése
rendszerint részletes esettanulmány fáradságos elkészítését jelenti, ami az elıbbi pontokban
említett problémák miatt nehézkes, bizonytalan lehet. Az (a)-(d) problémákkal
szembesülhetünk például az azeotrop desztilláció (különösen a heteroazeotrop desztilláció) és
a reaktív desztilláció állandósult állapotának számításánál.
A felsorolt problémák mindegyikére megoldást kínálnak az intervallum módszerek.
Mivel az intervallum módszerekkel lényegében kimerítı keresést végzünk, ezért nem
meglepı, hogy a számítások már kis feladat (például 10 változó és egyenlet) esetén is a
gyakorlat számára elfogadhatatlan ideig tarthatnak. Munkám célja az volt, hogy
tanulmányozzam és javítsam az intervallum módszerek alkalmazhatóságát vegyészmérnöki
feladatok megoldására. Nemlineáris egyenletrendszerek megoldására affin aritmetika és
lineáris programozás kombinációján alapuló, általános módszert fejlesztettem ki és
implementáltam C++ programozási nyelven [1, 2, 5, 6, 7, 8]. A módszer általános, nemcsak
vegyészmérnöki, hanem más tudományterületeken is alkalmazható.
Nem ismert korábbi publikáció desztilláló oszlopok részletes számítására intervallum
módszerrel, feltehetıen a feladat mérete és bonyolultsága miatt. Folyamatos üzemő extraktív
desztilláló oszlop részletes számítását sikerrel végeztem el az elkészült programmal [1, 5, 6,
7]. A konvergencia garantált, nem kell oszlopprofilt becsülni. Ha a specifikációk nem
teljesíthetık, akkor a módszer ezt igazolja.
Szétválasztó oszlopok lehetséges állandósult állapotainak megbízható felderítése
fontos azok tervezésénél, szimulációjánál, üzemeltetésénél és szabályozásánál. Már ideális
kétkomponenső elegy desztillációjánál is lehet több állandósult állapota a desztilláló
oszlopnak, rögzített mőveleti paraméterek mellett. A hagyományos módszerekkel ellentétben
az általam javasolt módszer ezek mindegyikét szolgáltatja megoldásként [5, 6, 7].
Az általános kísérleti tervekkel kimutatható legkisebb eltérések meghatározására
(nemcentrális F-eloszlás számítására) szolgáló algoritmusok teljesen hibás értéket adhatnak.
Megbízható referencia értékek ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy ezen algoritmusok
helyességét tesztelhessük. Rámutattam, hogy egy zárt képlettel, véges számú lépésben,
viszonylag könnyen számolhatók referencia értékek, ha a próbastatisztika nevezıjének
szabadsági foka páros. A módszer lehetıvé teszi más algoritmusok gyors, automatizált
ellenırzését széles paraméter-tartományban, erre gyakorlati példákat is bemutattam [3, 4, 9,
10, 11].
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