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Bevezetés
Folyamatszintézis során célunk a rendelkezésre álló egységekb l és azok 
lehetséges kapcsolódásaiból az optimális struktúrát és az optimális üzemeltetési 
paramétereket meghatározni. Ezen folyamat els  lépéseként a lehetséges 
alternatívákat kell számbavenni. Az alternatívák nagy része mérnöki tapasztalatok 
alapján általában kizárható, de a fennmaradó alternatívák száma is olyan nagy, 
hogy ezek vizsgálata szisztematikus módszert igényel. 
A matematikai programozás gyakran használt technika a folyamatszintézisben. 
Ennek a módszernek három f  lépése van. (1) El ször az összes vizsgálandó 
alternatívát tartalmazó szuperstruktúrát és ennek gráf-reprezentációját állítjuk el .
(2) Majd ezen gráf-reprezentáció alapján egy matematikai modellt írunk fel. (3) 
Végül megkeressük a modell célfüggvényének széls értékét, a matematikai 
modellt optimalizáljuk. 
A leggyakrabban használt olyan matematikai reprezentáció, amely diszkrét 
döntések kezelésére is alkalmas, a vegyes egészérték  nemlineáris programozás 
(Mixed Integer Nonlinear Programming, MINLP). Egy MINLP feladat folytonos 
és egészérték  változókat is tartalmaz, ahol az egészérték  változók általában 
binárisak. Grossmann 1996-ban definiálta a „jó” MINLP reprezentáció három f
tulajdonságát: (1) Legyen a feladat minél nagyobb része lineáris. (2) Legyen az 
NLP relaxáció minél sz kebb. (3) Lehet ség szerint legyen a probléma konvex. 
Habár ezen feltételek nagyon fontosak, tapasztalataim szerint nem elegend ek a 
hatékony modellezéshez. 
A multiplicitás komoly problémákat okoz az MINLP modellekben. A multiplicitás 
azt jelenti, hogy a matematikai reprezentáció több megoldása ugyanazt a struktúrát 
definiálja. Más szavakkal, egy-egy struktúrát több, egymással izomorf gráffal 
reprezentálunk. Ebben az esetben a célfüggvény több pontban azonos értéket vesz 
fel. Ez nehezebbé teszi az optimum megtalálását, és a keresési tér is szükségtelenül 
nagy. 
Egy MINLP modell fontos jellemz je a bináris változók száma. A bináris változók 
számának növelésével exponenciálisan n  a feladat komplexitása és a megoldáshoz 
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szükséges id . Egy MINLP modell új változók és korlátok bevezetésével 
átalakítható úgy, hogy kevesebb bináris változót tartalmazzon. 
Doktori munkám során f leg a matematikai programozás els  lépésével, a 
szuperstruktúra és a gráf reprezentációjának generálásával, valamint ezen és a 
többi lépés közötti kapcsolattal foglalkoztam. 
Vizsgáltam, hogy egy új szintézisprobléma esetén hogyan használhatók fel korábbi 
tapasztalatok. Esetalapú tervezést használtam desztillációs kolonna szintézise során 
a megfelel  szuperstruktúra és MINLP reprezentáció generálásához. Esetalapú 
tervezés használatakor el ször egy adatbázisban megkeressük az aktuális 
problémához leghasonlóbb esetet. Ha a leghasonlóbb eset megoldása nem 
használható direkt módon az aktuális problémára, akkor a korábbi megoldást 
adaptáljuk az aktuális igények alapján. A probléma megoldása után utolsó 
lépésként a megoldott esetet felvesszük az adatbázisba. 
Tanulmányoztam a struktúrák és gráfok közötti kapcsolatot is. Definiáltam egy 
struktúra MINLP reprezentációját, és megállapítottam, hogy mik a multiplicitás 
lehetséges okai. Javaslatokat adtam a multiplicitás és a bináris változók számának 
csökkentésére, így sz kítve a keresési teret, növelve a globális optimum 
megtalálásának esélyét, és csökkentve a megoldáshoz szükséges id t.
Végül tapasztalataimat desztillációs kolonnák szintézisére felhasználva egy új 
szuperstruktúrát és MINLP modellt fejlesztettem ki. 

Számítási módszerek 
Munkám során különböz  MINLP modelleket generáltam és oldottam meg. Ezen 
feladatok megoldásához GAMS programcsomagot (Brooke és tsai., 1992) és 
DICOPT++ szolvert (Viswanathan és Grossmann, 1990) használtam. A választás 
azért esett a GAMS programcsomagra, mert felhasználóbarát, jól dokumentált, és 
viszonylag olcsón hozzáférhet . A DICOPT++ szolver Outer Approximation (OA) 
módszert használ. Az OA módszer során váltakozva nemlineáris programozási 
(nonlinear programming, NLP) és vegyes egészérték  lineáris programozási 
(mixed integer linear programming, MILP) feladatokat oldunk meg. 
A példafeladatokat és az összehasonlított modelleket az irodalomból vettem. Az 
eredmények egy részét ChemCAD 5.2 szimulátorral ellen riztem. 
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Új tudományos eredmények 

1. Bebizonyítottam, hogy az esetalapú tervezés alkalmas a szuperstruktúra és 
MINLP modell kiválasztására matematikai programozással történ
folyamatszintézis esetén. Esetalapú tervezési módszert dolgoztam ki, amely egy 
legfeljebb ötkomponens  ideális elegyet tartalmazó desztillációs kolonna 
szintézise esetén a fejlesztett adatbázisból kikeresi a leghasonlóbb esetet. 
Létrehoztam egy adatbázist, ami 26, az irodalomban publikált esetet tartalmaz. A 
leghasonlóbb eset keresése során el ször hasonló esetek egy halmazát 
határozzuk meg induktív keresés segítségével. Az eseteket olyan jellemz ik
alapján osztályozzuk, mint éles / nem éles elválasztás, energiaintegráció, 
termékek és betápok száma. Ezután ezen halmaz eseteit legközelebbi szomszéd 
módszer segítségével rangsoroljuk aszerint, hogy mennyire hasonlítanak az 
aktuális problémához, figyelembe véve a komponensek típusát, forrpontját és 
moláris tömegét, valamint a betáp- és termékösszetételeket. A kiválasztott eset 
MINLP modellje és megoldása adaptálható az aktuális problémához, és az 
adaptált megoldás kezdeti értékként használható az optimalizálás során.

2. Kifejlesztettem egy automatikus eljárást az alap MINLP reprezentáció 
(Basic MINLP Representation, BMR) el állítására, amely referenciaként 
szolgálhat annak vizsgálatára, hogy egy MINLP reprezentáció 
reprezentálja-e a szuperstruktúrát. El ször egy alap általánosított diszjunktív 
programozási reprezentációt (Basic Generalized Disjunctive Programming 
Representation, BGR) írunk fel a szuperstruktúra R-gráf reprezentációja alapján. 
A BGR tartalmazza az egységek egyenleteit diszjunktív formában, a be- és 
kimeneti portok mérlegegyenleteit, és a költségfüggvényt. A BGR az egységek 
egyenletein kívül nem tartalmaz további logikai összefüggéseket, emiatt a 
szupergráf (a szuperstruktúra gráf reprezentációja) összes részgráfját 
reprezentálja. Második lépésben felírjuk a BMR-t a BGR alapján, bináris 
változókat használva a logikai változók helyett, és átalakítva a logikai 
kifejezéseket algebrai egyenletekké. A BGR és BMR felírása automatikusan 
történik az R-szupergráf alapján, ezért a BMR referenciaként szolgálhat annak 
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megállapításában, hogy egy MINLP reprezentáció (MR) reprezentálja-e a 
szupergráfot. Egy MR reprezentálja a szupergráfot, ha bijektív leképezés 
adható meg az MR megoldhatósági tartományának egy részhalmaza és a 
BMR megoldhatósági tartománya között.

3. Egy “jó” MINLP reprezentáció (MR) új kritériumát definiáltam: az MR 
lehet ség szerint a szupergráfnak csak a megengedett gráfjait reprezentálja. 
Ebben az esetben az MR-t ideális MINLP reprezentációnak (Ideal MINLP 
Representation, IMR) nevezzük. A megengedett gráfok az explicit vagy 
implicit módon kiválasztott megengedett struktúrákat reprezentálják, és 
nincsenek köztük izomorf gráfok. Az IMR minden esetben el állítható a nem 
megengedett gráfok reprezentációjának kizárásával. A nem megengedett gráfok 
reprezentációja kizárható, ha az MR-t kiegészítjük a tisztán logikai 
összefüggések algebrai átalakításaival. A számolási eredmények azt mutatják (1. 
és 2. ábra), hogy IMR használata esetén kisebb a megoldáshoz szükséges id , és 
nagyobb a legnagyobb megoldható feladat mérete (nmax–szal jelölve), mint 
konvencionális MINLP reprezentáció (Conventional MINLP Representation, 
CMR) vagy nem-megengedett struktúrákat nem reprezentáló MINLP 
reprezentáció (Non-considered Structures eXcluded MINLP Representation, 
NSXMR) használata esetén. 

4. Egy “jó” MINLP reprezentáció (MR) új kritériumát definiáltam: az MR 
lehet ség szerint minimális számú bináris változót használjon a struktúrák 
megkülönböztetésére. Ebben az esetben az MR-t binárisan minimális 
MINLP reprezentációnak (Binarily Minimal MINLP Representation, 
BMMR) nevezzük. BMMR esetében ng számú gráf reprezentálására nbv számú 
bináris változó használunk, ahol nbv a legkisebb egész szám, amely kielégíti az 
nbv  log2 ng feltételt. Bebizonyítottam, hogy a BMMR mindig el állítható. 
Kifejlesztettem egy általánosan használható módszert a BMMR el állítására, 
amelyben új bináris változókat használunk a régiek helyett. A számolási 
eredmények azt mutatják (1. és 2. ábra), hogy binárisan minimális és ideális 
MINLP reprezentáció (Binarily Minimal and Ideal MINLP Representation, 
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BMIMR) használata esetén kisebb a megoldáshoz szükséges id , és nagyobb a 
legnagyobb megoldható feladat mérete (nmax–szal jelölve), mint IMR, CMR, 
vagy NSXMR használata esetén.  
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5. Kifejlesztettem egy új, R-gráf alapú szuperstruktúrát és MINLP modellt 
desztillációs kolonnák szintézisére. A szuperstruktúrát (3. ábra) úgy állítottam 
el , hogy megkönnyítse a binárisan minimális és ideális MINLP reprezentáció 
(Binarily Minimal and Ideal MINLP Representation, BMIMR) el állítását. A 
szuperstruktúra k-dik feltételes egysége (a 3. ábrán téglalappal jelölve, alulról 
felfele számolva) 2k-1 számú egyensúlyi tányért tartalmaz (sötétített oválissal 
jelölve). Az új MINLP modellben bináris változók jelölik az egyensúlyi 
tányérokat tartalmazó feltételes egységek létezését. A (sraffozott négyzetekkel 
jelölt) átvezet  egységek létezését az egyensúlyi tányérokat tartalmazó egységek 
bináris változóival írjuk le. Az állandó egységek (betáplálás, Feed; termékek, 
Dist és Bot; visszaforraló, Reb; kondenzátor, Con; és a betáp tányér) egyenletei 
nem tartalmaznak bináris változókat. A kifejlesztett MINLP modell binárisan 
minimális és egyben ideális, azaz minimális számú bináris változót használ a 
struktúrák megkülönböztetésére, és csak a megengedett gráfokat 
reprezentálja. Az új MINLP modell jobb lokális optimumot talál rövidebb 
számítási id  alatt, mint a Yeomans és Grossmann (2000) GDP modelljén 
alapuló MINLP reprezentáció. 
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Az új tudományos eredmények jelent sége
Disszertációm keretében megmutattam, hogy az esetalapú tervezés alkalmas 
szuperstruktúra és MINLP modell generálására desztillációs kolonna szintézise 
esetén. Ily módon igazoltam, hogy a korábbi tapasztalatok felhasználhatók egy új 
szintézis probléma esetén. 
Kutatásom eredményeképpen a struktúrák, gráfok és MINLP reprezentációk 
közötti összefüggések világosabbak lettek. Javaslataim használatával az MINLP 
problémák megoldási ideje jelent sen csökkenthet , és növelhet  a legnagyobb 
megoldható feladat mérete. 
A fenti javaslatokat figyelembe vev  új szuperstruktúra és MINLP modell 
használatával a desztillációs kolonna szintézisproblémák jelent sen gyorsabban 
oldhatók meg. 
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