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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Математичне 

моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 

(спеціальності) 6.051301 «Хімічна технологія» (7.05130108 «Хімічні 

технології високомолекулярних сполук»). 

Предмет навчальної дисципліни «Математичне моделювання та 

оптимізація об’єктів хімічної технології» охоплює наступні основні об’єкти: 

– принципи моделювання об’єктів хімічної технології, обґрунтування 

припущень і розробка базової моделі, аналіз адекватності розроблених 

моделей; 

– основи алгоритмів і методик виконання моделювання. 

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Математичне моделювання 

та оптимізація об’єктів хімічної технології» викладається після вивчення 

таких дисциплін як «Хімія мономерів», «Хімія та фізика 

високомолекулярних сполук» і «Технологія виробництва високо-

молекулярних сполук». Викладання дисципліни «Математичне моделювання 

та оптимізація об’єктів хімічної технології» проводиться паралельно з 

іншими дисциплінами професійного спрямування, а саме «Синтез і методи 

дослідження високомолекулярних сполук», «Технологія лакофарбових 

матеріалів», «Устаткування виробництва високомолекулярних сполук», 

«Основи проектування хімічних виробництв». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Математичне моделювання хіміко-технологічних систем. 

2. Етапи розробки нових матеріалів та проектування технологічних 

процесів. 

 

1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Математичне 

моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології» є: формування у 

студентів знань та навиків з методології дослідження і впровадження у 

виробництво, з використанням системного аналізу, методів математичного 

моделювання та оптимізації, сучасних і перспективних технологічних 

процесів: 

– синтезу високомолекулярних сполук (матриць полімерних 

матеріалів різноманітного призначення, зв’язуючих, клеїв та 

плівкоутворювачів); 

– отримання лакофарбових матеріалів; 

– переробки полімерних та композиційних матеріалів. 
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Математичне 

моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології» є: засвоєння 

студентами неформального та формально-статистичного підходів до 

вивчення хімічних та фізико-хімічних процесів, що протікають при синтезі 

високомолекулярних сполук, а також при їх переробці в полімерні 

композиційні та лакофарбові матеріали, і подальше їх використання в своїй 

інженерній діяльності. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

 

знати: 

 

– основні поняття, визначення, терміни дисципліни; 

– структуру хіміко-технологічних систем і стратегію їх вивчення з 

використанням системного аналізу; 

– принципи неформального і формально-статистичного підходів до 

вивчення хіміко-технологічних систем; 

– загальні методи математичного моделювання та оптимізації, 

системного аналізу, їх застосування при дослідженні методів синтезу та 

переробки полімерних матеріалів; 

– методологію проведення фізичного моделювання; 

– основні етапи розробки та впровадження нових матеріалів і 

технологій у виробництво. 

 

вміти: 

 

– самостійно вирішувати задачі з хімії та хімічної технології, 

використовуючи алгоритми математичного моделювання і прикладне 

програмне забезпечення; 

– отримувати математичні моделі хіміко-технологічних процесів з 

використанням повного факторного експерименту, ортогонального та 

рототабельного центрального композиційного планування; 

– проводити пошук оптимальних умов хіміко-технологічного процесу з 

використанням методів крутого сходження (спуску) та симплексного методу; 

– робити пошук форми поверхні виклику з використанням контурно-

графічного аналізу. 

Відповідно до ОПП та чинного навчального плану формою 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Математичне 

моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології» є екзамен. 
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2 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 – Математичне моделювання хіміко-

технологічних систем 

 

Тема 1.1 – Роль математичного моделювання в інтенсифікації 

хімічних виробництв, науково-дослідницьких робіт. Кібернетика – як 

наука, що вивчає системи різної природи, їх спроможність піддаватися 

керуванню із застосуванням методів математичного моделювання, 

системного аналізу. Простіша структура системи. Системний аналіз – як 

стратегія вивчення складних систем. Хіміко-технологічні системи та їх 

ієрархія. Структура математичної моделі реактора для полімеризації. 

Математичний опис кінетики полімеризації та властивостей полімерів. 

 

Тема 1.2 – Дослідження хіміко-технологічних процесів та систем 

методом математичного моделювання. Основні етапи математичного 

моделювання хіміко-технологічних процесів. Вибір та будування моделі 

процесу; розробка моделюючого алгоритму. Складання математичних 

моделей експериментально-статистичними методами. Активний и пасивний 

експерименти. Поняття: функція відклику, фактор, факторний простір, 

рівняння регресії. 

 

Тема 1.3 – Методи планування експериментів. Повний факторний 

експеримент. Кодування змінних величин. Матриця планування та принципи 

її будування. Регресійний аналіз. Визначення значимості коефіцієнтів 

регресії (критерій Стьюдента), адекватності математичного опису процесу, 

що вивчається (критерій Фiшера). Повний трифакторний експеримент. 

Приклади розв’язування задачі планування реального процесу хімічної 

технології. 

 

Змістовний модуль 2 – Етапи розробки нових матеріалів та  

проектування технологічних процесів 

 

Тема 2.1 – Дослідження області оптимальних умов хіміко-

технологічних процесів. Ортогональне центральне композиційне 

планування. Рототабельне центральне композиційне планування. Канонічна 

форма рівняння регресії. Контурно-графічний аналіз. 

 

Тема 2.2 – Оптимізація хіміко-технологічних процесів. Метод 

крутого сходження (спуску). Приклад розв’язування задачі оптимізації 

реального процесу хімічної технології із застосуванням методу крутого 

сходження. Симплексний метод оптимізації хіміко-технологічного процесу. 
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Приклад розв’язування задачі оптимізації реального процесу хімічної 

технології із застосуванням симплексного методу. 

 

Тема 2.3 – Етапи розробки нових матеріалів та проектування 

технологічних процесів. Етапи розробки нових матеріалів та проектування 

технологічних процесів із застосуванням методів фізичного і математичного 

моделювання та ЕОМ. 

 

 

3 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Практичні заняття передбачені навчальними планами як для денної, так 

і для заочної форм навчання. Мета проведення практичних занять полягає у 

тому, щоб на прикладах закріпити лекційний матеріал, ознайомити студентів 

з основами математичного моделювання окремих стадії технологічного 

процесу і для технологічної лінії в цілому. 

 

3.1 Завдання при проведенні практичних занять 

 

– підбір та встановлення оптимальних критеріїв для характеристики 

визначеного технологічного процесу; 

– здійснення планування експерименту різними методами; 

– з використанням необхідних розрахунків вміти здійснювати 

оптимізацію окремих технологічних операцій і технологічного процесу в 

цілому. 

 

3.2 Перелік тем практичних занять 

 

Практичне заняття № 1 

Вступ. Хіміко-технологічні системи та їх ієрархія. Фізичне та 

математичне моделювання. Поняття: функції відклику, фактор, факторний 

простір. 

Практичне заняття № 2 

Повний факторний експеримент. Кодування змінних величин. Матриця 

планування та принципи її побудови. Визначення значимості коефіцієнтів 

регресії, адекватності математичного опису процесу. 

 

Практичне заняття № 3 

Метод крутого сходження (спуску). Приклад розв’язування задачі 

оптимізації. Симплексний метод оптимізації. 
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Практичне заняття № 4 

Ортогональне та рототабельне центральне композиційне планування. 

Контурно-графічний аналіз. 

 

Практичне заняття № 5 

Приклади використання методів математичного моделювання та 

оптимізації у розв’язуванні реальних проблем хімії та хімічної технології. 

 

Практичне заняття № 6 

Етапи розробки нових матеріалів та проектування технологічних 

процесів із застосуванням методів математичного моделювання 

 

 

4 ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Лабораторні заняття передбачені навчальними планами як для денної, 

так і для заочної форм навчання. Мета проведення лабораторних занять 

полягає у тому, щоб на прикладах закріпити лекційний матеріал, ознайомити 

студентів з основними принципами моделювання об’єктів хімічної 

технології, розробкою базової моделі, аналізом адекватності розроблених 

моделей, основами алгоритмів і методик виконання моделювання. 

 

4.1 Завдання при проведенні лабораторних занять 

 

– виконати розрахунки за стадіями конкретного технологічного 

процесу з використанням спеціальних програм; 

– виконати оптимізацію технологічного процесу одержання 

визначеного полімеру та/або композиційного матеріалу з використанням 

засобів математичного моделювання. 

 

4.2 Перелік тем лабораторних занять 

 

Лабораторне заняття № 1 

Побудова хімізму та механізму технологічного процесу одержання 

визначеного полімеру з використанням спеціальних програм. 

 

Лабораторне заняття № 2 

Проведення матеріальних та технологічних розрахунків технологічного 

процесу отримання визначеного полімеру та/або композиційних матеріалів з 

використанням спеціальних програм. 
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Лабораторне заняття № 3 

Проведення механічних та теплових розрахунків процесу отримання 

визначеного полімеру та/або композиційних матеріалів з використанням 

спеціальних програм. 

 

Лабораторне заняття № 4 

Креслення технологічної схеми процесу отримання визначеного 

полімеру та/або композиційних матеріалів та основного апарата з 

використанням спеціальних програм. 

 

Лабораторне заняття № 5 

Оптимізація технологічного процесу одержання визначеного полімеру 

та/або композиційного матеріалу з використанням засобів математичного 

моделювання. 

 

 

5 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ І КОНТРОЛЬНІ 

ЗАВДАННЯ 

 

5.1 Питання до екзаменаційних білетів 

 

1. Алгоритм розробки математичних моделей хіміко-технологічних 

процесів. 

2. Сутність і стадії математичного моделювання. 

3. Роль методів математичного моделювання при вивченні процесів хімічних 

технологій.  

4. Охарактеризуйте процеси хімічних технологій.  

5. Дайте визначення детермінованим і стохастичним процесам. 

6. Дайте коротку характеристику активному та пасивному експериментам. 

7. Основні поняття математичного моделювання: оригінал, модель, 

моделювання. 

8. Мета побудови математичної моделі. 

9. Об'єкти моделювання. Охарактеризуйте параметри об'єктів моделювання. 

10. Етапи математичного моделювання. 

11. Формальний підхід до вивчення хіміко-технологічних процесів. 

12. Неформальний підхід до вивчення хіміко-технологічних процесів. 

13. Фізичне і математичне моделювання. Їхні переваги та недоліки. 

14. Основні вимоги до процесів, що моделюються. 

15. Особливості ієрархічної структури сучасного хімічного підприємства. 

16. Що в плануванні експерименту називають факторами, а що функціями 

відгуку? 

17. Як виглядає поверхня відгуку під назвами “вершина”? 

18. У чому полягає сутність контурно-графічного аналізу? 
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19. Що мають на увазі під об'єктом кібернетики? 

20. Що в плануванні експерименту називають поверхнею відгуку?  

21. Як виглядає поверхня відгуку, називана “стаціонарним підвищенням”? 

22. Наведіть відомі Вам схеми контурно-графічного аналізу.  

23. Наведіть відомі Вам типи поверхонь відгуку. 

24. Як здійснюється контурно-графічний аналіз за схемою В. Клеймана? 

Наведіть приклад. 

25. Назвіть об’єкт та методи дослідження, засоби реалізації цих методів при 

кібернетичному підході вивчення хіміко-технологічних процесів. 

26. Для чого використовують методи планування експерименту?  

27. Як виглядає поверхня відгуку, називана “хребтом” і “сідлом”? 

28. Наведіть схему П. Берча для контурно-графічного аналізу. 

29. Сутність проведення повного факторного експерименту. 

30. Принципи побудування матриці планування. 

31. Основні властивості матриці планування. 

32. Процедура аналізу рівняння регресії. 

33. Переваги методу ортогонального центрального композиційного 

планування. 

34. Переваги та недоліки методу рототабельного центрального 

композиційного планування. 

35. Що є критерієм оптимальності? 

36. Сутність процесу оптимізації методом крутого сходження. 

37. Сутність процесу оптимізації симплексним методом. 

38. Переваги та недоліки симплексного методу оптимізації. 

39. Який підхід (формальний або неформальний) переважно використовують 

при вивченні процесів отримання високомолекулярних сполук? 

40. Як визначається кількість дослідів при повному факторному 

експерименті? 

41. Як визначається кількість дослідів при ортогональному центральному 

композиційному плануванні? 

42. Як визначається кількість дослідів при рототабельному центральному 

композиційному плануванні? 

43. Що є величиною „зоряного плеча”? 

44. Назвіть основні блоки математичної моделі реактора для полімеризації. 

45. Які завдання вирішуються на етапах фізичного моделювання? 

46. Які основні етапи створення реального технологічного процесу 

отримання високомолекулярних сполук, або композиційних матеріалів на 

їх основі. 

47. Завдання, які вирішуються при проведенні лабораторних досліджень. 

48. Завдання, які вирішуються при дослідженнях на пілотних 

(напівпромислових) установках. 

49. Основні завдання, які вирішуються при створенні промислової установки 

з синтезу високомолекулярних сполук. 
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51. Оптимізація складу та властивостей композиційних матеріалів на основі 

ПВХ з використанням методів математичного планування експерименту. 

52. Оптимізація технологічного процесу алкідних смол з використанням 

математичного моделювання. 

53. Оптимізація технологічного режиму синтезу феноло-формальдегідних 

резольних смол. 

54. Оптимізація технологічного режиму синтезу феноло-формальдегідних 

новолачних смол. 

55. Принципи розробки нетоксичних рецептур на основі ПВХ з 

використанням кореляційного аналізу. 

56. Особливості, методологія та приклад перевірки відтворюваності дослідів. 

57. Особливості, методологія та приклад обчислення похибки експерименту. 

58. Методологія та приклад перевірка адекватності рівняння регресії. 

59. Дослідження властивостей синтезу меламіно-формальдегідних смол 

методом математичного моделювання. 

60. Дослідження властивостей синтезу карбамідо-формальдегідних смол 

методом математичного моделювання. 

 

5.2 Контрольні завдання для студентів заочної форми навчання 

 

Варіант Питання Варіант Питання 

1 

2 

3 

4 

5 

15 

14 

13 

12 

11 

30 

29 

28 

27 

26 

45 

44 

43 

42 

41 

60 

59 

58 

57 

56 

16 

17 

18 

19 

20 

15 

14 

13 

12 

11 

30 

29 

28 

27 

26 

45 

44 

43 

42 

41 

60 

59 

58 

57 

56 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

9 

8 

7 

6 

25 

24 

23 

22 

21 

40 

39 

38 

37 

36 

55 

54 

53 

52 

51 

21 

22 

23 

24 

25 

10 

9 

8 

7 

6 

25 

24 

23 

22 

21 

40 

39 

38 

37 

36 

55 

54 

53 

52 

51 

11 

12 

13 

14 

15 

5 

4 

3 

2 

1 

20 

19 

18 

17 

16 

35 

34 

33 

32 

31 

50 

49 

48 

47 

46 

26 

27 

28 

29 

30 

5 

4 

3 

2 

1 

20 

19 

18 

17 

16 

35 

34 

33 

32 

31 

50 

49 

48 

47 

46 
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процессов химических производств. – М.: Высш. шк., 1991. – 399 с.  

2. Закгейм А.Ю. Введение в моделирование химико-технологических 

процессов. – М.: Химия, 1982. – 254 с. 

3. Гартман Т.Н., Клушин Д.В. Основы компьютерного моделирования 

химико-технологических процессов: Учебное пособие для вузов. – М.: 

ИКЦ «Академкнига», 2006. – 416 с. 
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80 с. 

5. Ахназарова С.Л, Кафаров В.В. Оптимизация эксперимента в химии и 

химической технологии. – М.: Высш. шк.,1978. – 319 с. 

6. Кафаров В.В. Кибернетика в химической технологии. – М.: Химия,1984. – 

369 с. 

7. Саутин С.Н. Планирование эксперимента в химии и химической 

технологии. – Л.: Химия, 1975. – 48 с. 
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Допоміжна література 

 

1. Гумеров Ас. М. Математическое моделирование химико-технологических 

процессов: Учебное пособие / Ас. М. Гумеров, Н. Н. Валеев,                             

Аз. М. Гумеров, В. М. ; Казан. гос. технол. ун-т. – Казань, 2006. – 216 с. 

2. Саутин С.Н., Пунин А.Е. Мир компьютеров и химическая технология. – 

Л.: Химия, 1991. – 141 с. 

3. Кларк Т. Компьютерная химия. – М.: Мир, 1990. – 383 с. 

4. Кравцов А.В., Новиков А.А., Коваль П.И. Компьютерный анализ 

технологических процессов. – Новосибирск: Наука, 1998. – 212 с.  

5. Кравцов А.В., Новиков А.А., Коваль П.И. Методы анализа химико-

технологических процессов / Учебное пособие. – Томск: ТПУ, 1994. – 

210 с. 
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