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1. BEVEZETÉS

A mai energiaszegény világban mindinkább szükség
szerűivé válik a vegyipari rendszerek hatékonyságának nö
velése. A számitástudomány fejlődésével és a számitógé
pek mind nagyobb méretű térhóditásával lehetőség nyilik 

olyan vegyipari rendszerek tervezésére, melyek ezt az 

igényt kielégitik. Vegyipari rendszeren technológiai á- 

ramokkal összekapcsolt egységes egészként működő készü
lékek összességét értjük, amelyekben a technológiai mű
veletek meghatározott sorozata valósul meg [26].

Az összetett vegyipari rendszerek tervezését és vi
selkedésének vizsgálatát a feladat nagy mérete miatt nem 

célszerű és sokszor nem is lehet közvetlen módon végez
ni, még nagyteljesitményü, nagy memóriakapacitásu digi
tális számitógépen sem. Célszerű a feladatot valamilyen 

módon dekomponálni [55].

A szakirodalomból két alapvető módszer ismeretes a 
dekompozicióra: a modul-orientált és az egyenlet-orien
tált.

A modul-orientált kezelésmód előnyei a következők [46]:

- az egyes műveleti egységek modelljei külön-külön ké
szíthetők és tesztelhetők,

- minden műveleti egység külön-külön optimizálható,

- a bemenő adatok könnyen ellenőrizhetők teljesség és 

konzisztencia szempontjából,

- a moduláris szerkezet alapján a rendszer könnyen bő
víthető uj modulokkal.

Ezen előnyök mellett szólni kell néhány hátrány
ról is, ami miatt az utóbbi 15 évben egyre többen az



3

egyenlet-orientált feldolgozás mellett foglalnak állást.

A modul-orientált módszer nem alkalmazható közvet
lenül tervezési és optimálási feladatra, mert a feltevés 

szerint a műveleti egységek bemenő változói és a művele
ti egységek modelljei ismertek, valamint az információ á- 

ram iránya megegyezik az anyagáramok irányával. Ezenkí
vül a modul-orientált feldolgozás esetében nem vehető 

figyelembe a rendszer "ritkasága", ami abból ered, hogy 

a modul nem minden kimenő változója függ az összes beme
nő változójától. Ennek figyelembevétele pedig memória- 

igény és számítási idő csökkenést eredményez és egysze
rűsíti a számítást. További hátrányokat, /melyek lényegé
ben a fenti nehézségeket okozzák/ emlit meg Christensen 

[6]. Ugyanakkor a modultechnika eredményei felhasználha- 

... tók egyenlet-orientált feldolgozáshoz is. Azonban itt 

problémát az okozhat, hogy az egyenletek száma rendsze
rint egy nagyságrenddel nagyobb a modulok számánál.

Az összetett vegyipari rendszerek műveleti egységei 
számítási sorrendjének meghatározására dolgoztam ki egy 

algoritmust^és számitógépes programot. Ezt úgy általáno
sítottam, hogy alkalmas legyen az összetett rendszerek 

számítására akkor is, ha a rendszer nagyméretű algebrai 
egyenletrendszerrel adott, illetve, ha műveleti egységek 

és egyenletek vegyesen szerepelnek a rendszer leírásában. 

Dolgozatomban erről a munkáról számolok be.

Csak a szigorúan vett dekompozició kérdésével fog
lalkozom. Nem térek ki azon módszerek vizsgálatára, ame
lyek a dekompoziciót és a szimultán feldolgozást párhuza
mosan alkalmazzák, mint pl. Rosen [42], Hutchison [23] 
és Timár [54].
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Nem foglalkozom továbbá részletesen az iteráció 

kérdésével, amelyet /speciális módszerektől eltekintve/ 

a szakirodalomban is külön témaként kezelnek. Megemlí
tek azonban néhány közleményt, amely a probléma [4,7, 

38,48,59] jó áttekintését adja.

A témával több, mint két évtezede foglalkoznak, 

óriási irodalma van. Mégis megállapíthatjuk, hogy a de- 

kompozició elvének matematikai bizonyítása egyik közle
ményben sem szerepel. Mint a 2. fejezetből kiderül, a 

nyilvánvalónak tűnő állítások bizonyításától nem tekint
hetünk el. Ezért a téma irodalmának áttekintése előtt 

szerepeltetem a matematikai alapok bizonyítását, ezzel 
egyúttal megkönnyitve az irodalmi áttekintés megfogal
mazását /3.fejezet/.

A 4, fejezetben ismertetem az általam kidolgozott 

modul-orientált módszert. Ez a módszer alkalmasnak lát
szott nrgyméretü rendszerek feldolgozására is, ezért 

kézenfekvő volt ennek általánositása egyenlet-orientált 

és vegyes rendszerekre /5.fejezet/.

A 6. fejezetben eredményeimet gyakorlati és a szak- 

irodalomból vett példákkal szemléltetem. A kidolgozott 

módszereket FORTRAN nyelven programoztam. A rövidség 

kedvéért dolgozatomban csak az algoritmusok leirását 

szerepeltetem.
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2. A FELADAT MEGFOGALMAZÁSA, A MATEMATIKAI ALAPOK BI
ZONYÍTÁSA

Az összetett vegyipari rendszrek szerkezete jól áb
rázolható irányított gráffal,ahol a műveleti egységek a 

gráf csúcsainak, a köztük levő kapcsolat a gráf éleinek 

felelnek meg [38]. A feladat megfogalmazását ilyen rep
rezentációra adom meg.

Tekintsünk egy G(Z,E) irányított gráfot, ahol

Z = V U W
V = ÍV1'V9'VV 

W = {wi

a gráfcsucsok halmaza,
,v } valódi csúcsok halmaza, n'

fiktiv gráfcsucsok, a rendszer környe
zetét reprezentálják,

E (<TZXZ\WXW) a gráf éleinek halmaza, amelyre 
(v^,v )& E érvényes v. 6 V

• • •

- re.

A probléma speciális jellege miatt a fogalmak egy 

részét a gráfelméletből megszokottól eltérően definiál- 

j uk.

Útnak nevezzük az élek olyan

= (z ,m
'z ' 1 m-1

= Urz'), 

z^ ) sorozatát, amelyre
el

e2 = (Z2'Z2b 

Zí = Z2' Z2

, e m• • *

érvényes, és azt m
csúcsból a z' csúcsba m

-bői minden

= z= z • • •3'
mondjuk, hogy ez az ut az 

vezet. A továbbiakban feltesszük, hogy
Zl.

W1
csúcsba vezet ut.

Ut hossza alatt az úthoz tartozó élek számát értjük.

Azokat az éleket, amelyek'égy adott csúcsba vezet
nek a csúcs bemenetelnek, a csúcsból elvezető éleket pe
dig kimeneteinek fogjuk nevezni.
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Minen élhez egy tulajdonságot rendelünk, mégpedig: 
"isme rt", vagy "isme rétién", vagy "kezdeti értéke" is
me rt.

Azt mondjuk, hogy egy csúcs "számolható", ha nincs 

ismeretlen bemenete.

A "számolás" egy olyan művelet, amely elvégezhető, 

ha a csúcs számolható, és ekkor, ha összes bemenete is
mert volt, összes kimenete is ismertté válik. Ha bemene
téi között volt olyan él, melynek kezdeti értéke volt is
mert, a számolás után a kimeneteinek is kezdeti értéke 

lesz ismert. Ha egy él kezdeti értéke már korábban ismert 

volt, és most számolással újra meghatároztuk, akkor is
mertté válik.

Alapállapotnak nevezzük azt az állapotot, amikor 

csak a (w^,v) (v £ V) élek ismertek és a többi él kö
zül tetszőlegesnek lehet kezdeti értéke.

Sorbarendezhetőnek nevezzük a gráf csúcsait, ha meg
adható a csúcsok olyan sorrendje, hogy alapállapotból ki
indulva, azok abban a sorrendben számolhatók és a számo
lások elvégzésével minden él ismertté válik.

Körnek nevezzük az' olyan utat, amely a gráf egy csú
csából önmagába vezet.

Elemi a kör, ha minden érintett csúcs csak egyszer 

szerepel benne. A továbbiakban csak elemi köröket tekin
tünk.

Egy kontúrba tartozónak nevezzük valamely gráf két körét 
l<2 -t), ha0<1 -1 és
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(i) a két körnek van közös csúcsa,
(ii) van elemi körök olyan sorozata, amelynek első

kör, utolsó eleme a
minden egymásutáni elemnek megvan az (i) 

la j donsága.

kör éseleme a Ki K2
tu-

Ez a reláció ekvivalencia reláció, hiszen reflexiv, 

szimmetrikus és tranzitiv, vagyis a körök halmazának egy 

osztályozását jelenti. A szakirodalomban egy kontúrt egy 

"maximális recirkulációs rendszernek" is nevezik.

e2 élre, ha 

bemenete, ut vezet egy 

kimenete.

A gráf valamely e-^ éle hatással van egy 
abból a csúcsból, amelynek 

olyan csúcsba, amelynek
el

e2
gráfcsucs elé rhetö v^ gráfcsúcsból, ha 

-be.
Е9У vx 

' bői vezet ut
V2

V1

Egy G gráf H j elf olya ma tg ráf ,j án egy véges, irányí
tott gráfot értünk, mely tulajdonképpen G duálisa.
H csúcsai G éleinek felelnek meg, élei pedig G csú
csainak.

/■

Kő rmát rixnak nevezzük azt a C mátrixot, mely elemeire
áll, hogy:

1 ha az s. áram eleme az i -ik körnek
J

0 egyébként

Az igy definiált mátrix sorainak összege az egyes 

körökbe tartozó áramok számát.-adja meg, oszlopainak ösz- 

szege pedig azt, hogy az illető él hány körben szerepel.
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1. Tétel

Ha egy gráf nem tartalmaz kört, akkor csúcsai kezdeti 
érték megadása nélkül sorbarendezhetők.

A tétel az alábbi állításokból következik:

1. Állitás

Ha egy gráf nem tartalmaz kört, akkor alapállapotban ki
választható egy számolható csúcs.

Bizonyítás

Tegyük fel, hogy nem választható ki ilyen csúcs. Tekint
sük ekkor a gráf egy tetszőleges csúcsát. Ez a feltevés 

szerint nem számolható, ezért van ismeretlen bemenete. 
Tekintsük ezután azt a csúcsot, amelynek ez kimenete. 

Mivel ez a csúcs sem számolható a feltevés szerint, en
nek is van ismeretlen bemenete. Hasonló gondolatmenetet 
alkalmazva az igy egymás után kiválasztott csúcsokra, 
mivel a gráf véges, véges számú lépés után valamely 

csúcs másod'szor is sorra kerül. Ez viszont ellentmondás, 

mert feltettük a gráf körmentességét, a fentiekben érin
tett gráfcsucsok pedig fordított sorrendben kört tartal
maznak.

2. Állitás

Ha egy gráf körmentes, akkor csúcs elhagyásával körmen
tes marad.

Bizonyítás

Az állítással ekvivalens az, hogy, ha egy gráf tartal
maz kört, akkor csúcs hozzávételével is tartalmaz kört.
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Ez viszont abból következik, hogy valamennyi ut az előző 
gráfban, ut a kiegészített gráfban is.

Az 1, tétel bizonyítása

Az 1. állitás szerint körmentes gráfból alapállapotban 

kiválasztható egy számolható csúcs. Tegyük fel, hogy a 

számolást elvégeztük, majd hagyjuk el ezt a csúcsot a 

g ráfból.

A maradék gráf vagy nem tartalmaz valódi csúcsot, ekkor 

kész a sorberendezés, vagy a 2. állitás szerint körmene
tes és arra alkalmazható az előbbi gondolatmenet. Mivel 
a gráf véges, véges sok lépés után a gráf összes valódi 
csúcsát kiválasztottuk és ezzel egyúttal a sorbarende- 

zést is elvégeztük.

2. Tétel

Ha egy gráf tartalmaz kört, akkor a csúcsai nem rendez
hetők sorba kezdeti érték megadása nélkül.

A bizonyításnál felhasználjuk a következő állitást.

3. Állitás

Ha egy gráf kezdeti érték megadása nélkül sorbarendez- 
hető, akkor nem vezethet ut egy csúcsból olyan csúcsba, 
amely a sorrendben korábban szerepel.

Bizonyítás

Tegyük fel.az ellenkezőjét, azt, hogy egy 
sorbarendezésnél megelőzi v^--t, ugyanakkor ut vezet 
v -bői

csúcs aV1

-be.V12

Legyen a számolás abban az állapotban, hogy a 

megelőző csúcsot számoltuk utoljára (az előbbi sorrend
-etV1
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számolható, ezért vala-figyelembevételével). Mivel 
mennyi bemenete ismert, igy az emlitett úthoz tartozó

V1

bemenete is. Akkor viszont az a csúcs, melynek ez a ki
menete, már ki lett számolva (mivel nem fiktiv csúcs). 

Hasonló lépésekkel, figyelembe véve, hogy az emlitett 

ut véges, véges sok lépéssel eljutunk a v^ csúcshoz.

Tehát v^ is már korábban számolva lett. Ez ellentmon
dás, mert a sorrendben nála korábban szereplő 

még nem lett számolva.
csúcsV1

A 2. tétel bizonyítása

Tegyük fel, hogy sorbarendezhetők a gráf csúcsai, pedig 

kört tartalmaz a gráf. Legyen v^ és v^ 

lönböző csúcsa, (minden kör legalább két csúcsot tartal
maz) és v^ előzze meg v^ -t a sorba rendezésnél.

v^ -bői ut vezet
lapján feltevésünkkel ellentmondásra jutottunk.

a kör két kü-

-be, ezért a 3. állítás a-Mivel V1

3. Tétel
s

Kört tartalmazó gráf csúcsai akkor és csak akkor rendez
hetők sorba, ha minden kör legalább egy élének kezdeti 
értéke ismert.

A bizonyításhoz a 4. és 5. állítást használjuk fel.

4. Állítás

Ha nem ismert minden él és minden körből legalább egy él
nek a kezdeti értéke ismert, akkor kiválasztható olyan 

csúcs, amely számolható.



11

A 4. állitás bizonyítása

Indirekt bizonyítjuk. Tegyük fel, hogy nincs olyan csúcs, 
amely számolható, azaz nincs olyan csúcs, amelynek beme
netel ismertek, vagy kezdeti értékük ismert és ugyanak
kor kimenetei nem ismertek.

Vegyünk egy csúcsot, melynek van ismeretlen bemenete. 
Ilyen biztosan van, mert ellenkező esetben lenne számol
ható csúcs.

Vegyük azt a csúcsot, amelynek ez a kimenete. Mivel ez 

sem számolható, van ismeretlen bemenete. Az előző gondo
latmenetet többször alkalmazva, mivel a gráf véges, e- 

lőbb-utóbb olyan csúcsot választunk ki, amely már elő
zőleg szerepelt, tehát olyan kört találtunk, melynek min
den éle ismeretlen. Ez ellentmondás, mert feltettük, hogy 

minden körnek van olyan éle, melynek kezdeti értéke is
me rt.

5. Állitás

Ha egy kör minden éle ismeretlen, akkor nem választható 

ki (a gráf számolás semmilyen állapotában sem) a körből 
számolható csúcs.

Bizonyítás

A kör bármely éle nem ismeretlenné csak körhöz tartozó 

csúcs (amelynek kimenete) számolásával válhat. Azonban 

feltevés szerint minden él ismeretlen és minden csúcsnak 

van körhöz-..tartozó bemenete, ezért nem válaszhtató ki 
számolható csúcs.
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3. Tétel bizonyítása

Eleqendőséq: A 4. állitás szerint, ha van nem ismert él, 

akkor van számolható csúcs. Számolással vagy az ismert 

élek száma nő, vagy az ismeretlen élek száma csökken 

(vagy mindkettő).

Az ismeretlen élek száma véges, hasonlóan az ismert élek 

maximális száma is, tehát véges lépésben minden él is
mertté válik.

Szükségesség : Az 5. állitásból következik.

4. Tétel

Ha két körnek van közös csúcsa, akkor az egyik kör bár
mely éle hatással van a másik kör összes élére.

4. Tétel bizonyítása

Az egyik kör bármely csúcsából elérhető a másik kör min
den csúcsa, ugyanis az egyik kör bármely csúcsából el
érhető egy .közös csúcs (vagy az illető csúcs maga is kö
zös), a közös csúcsból pedig elérhető a másik kör összes 

csúcsa.

5. Tétel

Egy kontúrba tartozó körök bármely éle hatással van a 

kontúrba tartozó összes élre.

5. Tétel bizonyítása

tételt felhasználva, valamint azt, hogy az elérhe
tőség tranzitív.
A 4.
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6. Tétel

Ha két él kölcsönösen hatással van a másikra, akkor a- 

zok egy kontúrba tartoznak.

6. Tétel bizonyítása

Van olyan ut a gráfban, mely az egyik élből a másikba ve
zet és forditva. Ha ennek a két útnak nincs közös csúcsa, 
akkor ez egy (elemi) kör. Egyébként pedig közös csucs- 

csal rendelkező (elemi) körökre bontható fel ez a két ut.

Ezzel igazoltuk az összetett rendszerek számítására 

eddig bizonyítás nélkül elfogadott és alkalmazott elvek 

matematikai helyességét.

A fenti és a vegyiparban alkalmazott, megszokott 
terminológia közötti analógia könnyen belátható.

A gráfcsucsok reprezentálják a modulokat, ahol mo
dulon olyan rendszerelemet értünk, amely bizonyos válto
zók, a "bemenetek" ismeretében meghatározza a többi vál
tozó, a "kimenetek" értékét.

Ezt a műveletet neveztük számolásnak. Abban az e- 

setben, ha egy olyan csúcsot számolunk, amely kimeneté
nek kezdeti értéke ismert, _"iterációs" lépést végzünk.
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3. IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

A vegyipari rendszerek modul-orientált dekompozi- 

ciója esetében a számitást a műveleti egységek matemati
kai modelljei segítségével végzik. Az egyes modulokat 
leiró szubrutinok egy modulkönyvtárban vannak összegyűjt
ve. Ezeket egy szervező program a rendszer struktúrájának 

megfelelő sorrendben hivja be. Az előző fejezet megálla- 

pitásai szerint a számitási stratégia a következő: A szá
mítási sorrend meghatározásának az az alapja, hogy egy 

modul kimenetei meghatározhatók, ha az összes bemenete is
mert. Visszacsatolásmentes rendszereknél a számitási sor
rend egyszerűen meghatározható.

Bonyolult rendszerek esetén a feladat nehézségét a 

műveleti egységek nagy száma mellett a sok visszacsato
lás adja. Ilyen esetben a rendszer bizonyos áramait "fel 
kell vágni", hogy a rendszert visszacsatolásmentessé te
gyük. A felvágott kapcsolatban szereplő ismeretlen para
méterek értékét iterációval határozzuk meg.

A számitás tehát a következő lépésekből áll:

1./ az összetett rendszer köreinek és kontúrjainak iden
tifikálása ,

2. / az optimális felvágóhalmaz meghatározása,

3. / a körmentes rendszer moduljainak sorba rendezése.

Az első két lépést az irodalmi összefoglalóban kü
lön tárgyalom, hiszen egymástól jól elhatárolható és a 

szakirodalomban is külön-külön szerepelnek.

A harmadik lépésre a szakirodalom nem tér ki, erről 
bővebben a 4.4. pontban számolok be.
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A szakirodalomról számos áttekintő cikk készült. 

Ezek közül megemlítem a [11,29,35,44,45] munkákat.

3.1. Körkeresés, kontúrok meghatározása

Recirkulációkat tartalmazó rendszerek gráfjai körö
ket tartalmaznak. Az ilyen rendszereket ciklikus rend
szereknek nevezik.

A második fejezet alapján ciklikus rendszerek ese
tében először meg kell határozni a maximális recirkulá- 

ciós alrendszereket (kontúrokat), azaz azon műveleti egy
ségek halmazát, melyeket együttesen kell megoldani.

A maximális recirkulációs alrendszerek identifiká
lásának két alapvető megközelitése terjedt el [22]:

a./ a szomszédossági mátrix hatványait felhasználó mód
szerek (powers of adjacency matrix: PAM) pl. [21,28, 

36,39,58] és

b./ az úgynevezett utvonalkereső módszer £ path-1racing 

method: PTM ) pl. [6,13,43,51 ] ,

c./ a kettő kombinációján alapuló módszerek.

Nézzük részletesebben először a mátrixhatványozáson 

alapuló módszereket. . '

Egy irányított gráf szomszédossági mátrixának ne-
mátrixot (n a gráf csucsa-vezzük azt a D = [dlij nxn

inak száma), melynek elemeire igaz:
ha az i-ik csúcsból él vezet a j -ik1
csúcsba<

0 különben
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Ha az i -edik csúcs és a j -edik csúcs, "szomszé
dos" a gráfon, azaz létezik köztük 1 hosszúságú ut, ak- 

ko r d. . = 1 (természetesen forditva is ) . A D mátrix 
ij |<

fontos tulajdonsága, hogy D
elem azt adja meg, hogy az i -edik csúcsból j -edik 

csúcsba, hány darab к hosszúságú különböző ut vezet 
[2]. (Dk a D 

A nem nulla elemek 

létezését mutatják a gráfban [2].

hatványmátrixban a dij

).mátrix к -adik hatványa к = 1,2,к
D főátlójában к hosszúságú kör

• • •

R.L. Norman algoritmusa [36] ezen mátrixhatványokkal dol
gozik.
A szomszédossági mátrix hatványainak kiszámitása során 

a következő esetek léphetnek fel:

1./ A Dk mátrix főátlójában
elem van. Ez azt jelenti, hogy a gráfban 1 

hosszúságú elemi kör létezik.

к db. eggyel egyenlő
db к

2./ A DK mátrix főátlójában levő elemek összege na
gyobb, mint k. Ekkor
vagy: mdnden főátlóbeli elem eggyel egyenlő. Ekkor

a főátlóbeli elemek összege mindig к többszö
röse, tehát több к hosszúságú elemi kör lé
tezik.

vagy: létezik 1 -nél nagyobb főátlóbeli elem. Ekkor 

egyes csúcsok több egyforma hosszúságú elemi 
körnek is elemei..

Azon csúcsok meghatározása céljából, melyek ezeket 
a köröket alkotják, a következő lépéseket kell alkalmaz
ni :

elemet a D mátrixban, melyd. . 
ijD főátlójában nem nulla elem áll.

Kinullázni azt a 

i és j helyen a 

így egy uj -ból.mátrix keletkezik D
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к°í főét lóbeli elemeit ki--1 és
főátlóbeli elemeiből. A különbség adja meg a 

kör csúcsait, amely az ij él felvágásával megszűnt. Ha 

kettőnél több к hosszúságú kör létezik, az eljárás 

folytatódik a D vagy a mátrixokkal egy másik csúcs
pont választásával.

Kiszámítani D1
Dkvonni

A következő lépés a talált kört egy uj csúcsponttal 
helyettesíteni, ami a szomszédossági mátrixban a törölt 

csúcsoknak megfelelő sorok,illetve oszlopok törlésével, 

illetve egy uj sör és oszlop bevezetésével jár, melynek 

elemei az elhagyott sor illetve oszlop elemeinek össze
gével egyenlő. Az igy kapott uj mátrixon ismétlődik az 

eljárás. Mivel a gráf véges, az eljárás null-mátrixszal 
végződik.

A módszer előnye az egyszerű programozhatóság, nagy 
hátránya viszont, hogy nagy a memóriaigénye, ami a gráf- 

csucsok számával négyzetesen növekszik. Ez különösen 

nagy rendszerek esetében számottevő. További kedvezőt
len tulajdonsága a nagy számitási idő szükséglet.

/•
A módszer egyes módosított változatai a memória

igény és a számitási idő csökkentését tűzték ki célul.

Kehat és Shacham [28] a szomszédossági mátrixnak 

csak a nemnulla elemeit tárolják egy úgynevezett index
mátrixban. Mivel a szomszédossági mátrix és hatványmát
rixai ritkák, ez jelentős helymegtakaritást eredményez.

Az indexmátrix hatványainak képzése a következő 

módon történik: A megfelelő ha.tványmát rix jobb oldali 
eleme helyére az indexmátrix megfelelő jobb oldali ele
me kerül. Kör esetén az indexmátrixban azonos ellenpár 

jelenik meg.
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mátrixok kiszámításánál a
mát-

о.M. Himmelblau [21] az 
Boole műveleteket használja fel. Kiszámítja az A 

rix hatvány-mátrixait An -ig, ahol n a gráfcsucsok 

száma. Ezek Boole összeadásával kapjuk meg a P elérhe
tőségi mátrixot.

2 ЛП• + AP = A + A » •

P mátrix nem nulla elemei azt adják meg, hogy valamely
i -edik csúcsból, valamely j -edik csúcs elérhető-e

mátrix adja meg a kontúrokatTvagy nem [28]. A P П P 

[18].

Ezzel a módszerrel kapcsolatban az a vélemény ter
jedt el, hogy a Boole műveletek gyors végrehajthatósága 

miatt megoldja a körkereséssel kapcsolatos problémákat.
A tárolás valóban a "lehető legtömörebb", azonban a szá
mítási idő itt is erősen növekszik a feladat méretével. 

Ez abból is látszik, hogy egy n x n -es bitmátrix n -4ik hatványának meghatározásához közelítőleg n 

szorzást k^ll elvégezni. Egy bizonyos feladat méret fe
lett a Boole műveletek gyorsasága sem segit.

Boole

Utvonalkereső módszer

Steward [52] az irányított gráf szomszédossági mát
rixának transzponáltjával dolgozik. Első lépésként tör
li a mátrix azonosan nulla sorait és a megfelelő oszlopo
kat, mivel ezek olyan gráfcsúcsoknak felelnek meg, ame
lyeknek nincs megelőzőjük, tehát körben nem lehetnek 

benne. A redukált mátrixban az i -edik sortól kezdve 

az első nem nulla elemig halad. Legyen ez a j -edik 

oszlopban. Ezután a j -edik sorban keresi az első nem 

nulla elemet stb. Ha igy haladva ismétlődő elemhez ér,
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kört talált. A körhöz tartozó'elemek sorait és oszlo
pait törli a mátrixból és egyetlen uj sorral és oszlop
pal helyettesíti, mely a törölt sorok, illetve oszlopok 

Boole összege. Az eljárás ismétlődik.

Újabban az utvonalkereső módszerek a szomszédossági 
mátrix helyett indexmátrixszal [28], vagy jelfolyamat 

gráffal [1] dolgoznak.

Sargent és Westerberg [43] utvonalkereső algoritmu
sa az irányított gráfnak az élek irányításával ellenkező 

irányban történő bejárásával keresi az elemi köröket. Ha 

kétszer talál meg egy gráfcsucsot, a köztük levő csúcsok 

elemi kört alkotnak. Ezeket egy fiktiv csúcsba (pseudonod) 

egyesítve az eljárás addig folytatódik, amig a gráf min
den csúcsát be nem járta. A módszer programozása bonyo
lult. Sargenték egy listakezelő nyelvet dolgoztak ki al
goritmusuk programozására.

Christensen és Rudd [5] ezt az algoritmust olyan 

csúcsok törlésével egyszerűsítették, amelyek nem lehet
nek körút elemei. Az utvonalke resést a gráf éleinek irá
nyításával egyirányban végezték.

Bojadzsiev [51] a szomszédossági mátrixot kombinato
rikusán dolgozza fel.

Tátrai [53] a Kehat és Shacham által alkalmazott 

adatstrukturára dolgozott ki utvonalkereső algoritmust.

Itt emlitem meg (de a megállapitás a felvágásra is 

é rvényes) , .„hogy Gedlovszky [24,25] a Simula 67 nyelv elő
nyös tulajdonságait felhasználva a Simula nyelv fordító
programjára bizza a felmerülő programozási nehézségeket. 
Ez azon az áron tehető meg, hogy minden bemenő élnek kez
deti értéket kell adni.
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3.2. Felváqás

A 2. fejezet 3. tétele alapján kimondhatjuk, hogy a 

számitási sorrend akkor és csak akkor határozható meg, 
ha minden körből legalább egy élet felvágunk.

Nyilvánvaló, hogy a felvágott élek megválasztása 

nagymértékben befolyásolja a konvergencia sebességét és 

egyben az iterációs időt is.

A felvágó halmaz kiválasztása az irodalomban több 

kritérium szerint történik. Általában olyan áramokat vá
lasztanak be a felvágó halmazba, amelyek tulajdonságai 
(paraméterei) a számitás inditásakor jól becsülhetők. Ez 

a gráf éleihez rendelt sulyfaktorokkal adható meg. Minél 
kisebb az él "súlya", annál kedvezőbb beválasztani a fel
vágó halmazba.

Christensen és Rudd [5] például feltették, hogy az 

élek súlya legyen egyenlő az illető élhez tartozó para
méterek számával. Ezért ezt a súlyt szokták paraméter
számnak is /levezni.

Mások arra törekszenek, hogy a felvágó halmaz a le
hető legkevesebb áramot tartalmazza. A legjobb eset talán 

az, ha sikerül azokat az áramokat kiválasztani, amelyek 

egy adott numerikus módszer ecsetében a leggyorsabb iterá
ciót garantálják [14,15].

Barkley és Motard [1] algoritmusa a legkevesebb á- 

ramot tartalmazó halmazt adja meg. Motardék a rendszer 

szerkezetét reprezentáló irányított gráf helyett annak 

jelfolyamat gráfján dolgoznak. A jelfolyamat gráfot egy
szerűsítik a feldolgzás során. Elhagyják a gráfból azokat 
a csúcsokat (a hozzájuk tartozó élekkel együtt), amelyek-
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nek csak egy megelőzőjük van. Az eltávolitott csúcsok 

megelőzőjét éllel kötik össze a rákövetkezőivel. Az igy 

kapott gráfból eltávolitják azokat a csúcsokat, melyek
hez hurok tartozik. (Ezek nyilvánvalóan a felvágó hal
mazba kell hogy tartozzanak). Felvágják, majd törlik a 

kettős ivek közül az egyiket az általa összekötött csú
csok egyikének elhagyásával. Végül felvágják, majd tör
lik azokat a csúcsokat, amelyekből a legtöbb él indul ki.

Az algoritmus kis rendszerek esetében jól szemlél
tethető a gráf lerajzolásával. Nagy rendszerek esetében 

viszont az élek és csúcsok táblázatba foglalásával, il
letve a csúcsok megelőzőinek listaszerű felsorolásával 
valósítható meg az algoritmus. Mig a módszer előnye egy
szerűsége, nagy hátránya, hogy csak olyan rendszerek ke- 

zelésére alkalmas, amelyeknél minden áram azonos súlyú.

Pho és Lapidus [41] úgy módosították az előző al
goritmust, hogy figyelembe vették az élek különböző sú
lyát is. Ezen általánosításhoz egy tételt használtak fel,
mely azt mondja ki, hogy ha egy s^ csúcs
nagyobb vagy egyenlő az s -et közvetlenül megelőző 
-1 ^T (s^.) csúcsok súlyainak összegénél, vagy nagyobb vagy

egyenlő az s -et közvetlenül követő T (s ) m m
lyainak összegénél, akkor s csúcs az algoritmus lépé-m
sei során eltávolitandó, mégpedig úgy, hogy az őt meg
előző T ^ (s ) csúcsokat közvetlenül a m

P(sm) súlya

csúcsok su-

T (s ) csúcsokra
kai kötjük össze. A feldolgozás során két csúcs között 

kettő vagy több élből álló párhuzamos, egyirányú élek 

keletkezhetnek. Ezeket egyetlen élbe vonják össze.

Az algoritmus megvalósitása a gráfhoz tartozó szom
szédossági mátrix, vagy az egyes csúcsokat megelőző, il
letve követő csúcsok listájának felhasználásával történ
het. Az előbbi egyszerűbb, szemléletesebb. Egy s^ csúcs
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eltávolítása a gráfból a szomszédossági mátrix m-il< so
rának és m — il< oszlopának törlését jelenti. A megelőző, 
illetve rákövetkező csúcsok összekapcsolása a megfelelő 

oszlopok Boole összeadásának felel meg. Számitógépes meg
valósítás esetén mégis a második eset a kedvezőbb a ki
sebb memóriaigény miatt.

Lee és Rudd [31] algoritmusa a rendszer körmátrixá
nak egyszerűsítésén alapszik.

Ha a körmátrix j -ik oszlopának összege nagyobb 

vagy egyenlő а к -ik oszlop összegénél és ha a j -ik 

oszlop minden olyan sorában nem zérus elem áll, ahol a 

к -ik oszlop soraiban nem nulla elem található, akkor azt 
mondjuk, hogy a j-ik oszlop tartalmazza а к -ik oszlo
pot. Ekkor a j -ik oszlop kiválasztásával több recirku- 

lációs kör szűnik meg, mint а к -ik oszlop kiválasztá
sával történne, viszont minden olyan kör megszűnik, amely 

а к -ik oszlop kiválasztásával megszüntethető lenne. Te
hát ilyen esetben а к -ik oszlop figyelmen kívül hagyhat 
tó a vizsgálat során.

/■

Oszlopok egy halmazát függetlennek nevezzük, ha 

nincs benne egyetlen olyan oszlop sem, amely valamely 

másikat tartalmazná.

A körmátrix ilyen egyszerűsítései már esetenként a 
felvágó halmaz meghatározását eredményezhetik, de minden 

esetre lényegesen csökkenthető a körmátrix mérete. Az 

igy kapott egyszerűsített mátrix oszlopai függetlenek 

és minden sor összege nagyobb, mint 1. Ekkor a minimá
lis paraméterösszegü élek kiválasztását arra a feladat
ra vezettük vissza, hogy ki kell választani az oszlopok 

egyik olyan minimális halmazát , hogy azok minden sorában 

nem zéruselem álljon.
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A módszer hátránya, hogy sok áramot tartalmazó 

rendszerek esetén az áramok nagyszámú kombinációját kell 
megvizsgálni, ami komoly kombinatorikai feladat. Ezért a 

módszer csak kis és közepes rendszerekre alkalmazható.

Sargent és Westerberg [43] algoritmusa a rendszer 

szerkezetét reprezentáló gráf egyszerüsitésén alapszik 

és a minimális paraméterösszegü felvágó halmazt határoz
za meg. Ha két szomszédos csúcsot több párhuzamos él köt 
össze, ezeket eggyé olvasztják, a sulyfaktoraikat össze
adják, vagy kivonják egymásból az élek irányításának meg
felelően.

A feladatot tovább egyszerűsítik azon élek elhagyá
sával, amelyek a felvágó halmazban semmiképpen sem kerül
nének be, azaz bizonyos szomszédos csúcsok összevonásá
val, igy ismét keletkeznek párhuzamos élek, amelyek ösz- 

szevonhatók és igy tovább, amig folytatható ez az eljá
rás.

Ezután az elemek permutációinak szisztematikus vizs
gálata következik a legkisebb paraméterösszegü felvágás 

céljából. Az összes lehetséges permutáció meghatározása 

helyett a dinamikus programozást használják. A módszer 

nagyméretű rendszerekre nem alkalmazható az igen nagy 

számítási idő miatt.

Ehhez hasonló algoritmust dolgozott ki Christensen 

és Rudd [5] is. Ez is a gráf egyszerűsítésén alapuló di
rekt technikát alkalmaz. Módszeresen eliminálják az éle
ket, és a csúcsokat úgy olvasztják egybe, hogy a megoldás 

változatlan maradjon. Az egyszerűsített gráf további fel
dolgozása vagy Sargenték módszerével végezhető, vagy va
lamely másik ismert módszerrel. Christensen és Rudd min
den lehetséges kombináció végigpróbálását javasolta az
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optimális felvágó halmaz meghatározására. Ez sok kombi
natorikus nehézséget rejt magában.

Upadhye és Grens [56] algoritmusa a dinamikus prog
ramozáson alapszik. Előnye, hogy mindig az optimális hal
mazt adja meg, hátránya viszont, hogy nagyméretű rendsze
rekre nem alkalmazható a dimenziós nehézségek miatt.

Az algoritmus a rendszer körmátrixából indul ki. 

Két határozott végső állapotát definiálják a rendszer
nek: a kiindulót, amikor egy kör sincs felvágva és az 

utolsót, amikor a rendszer aciklikus. A két határeset 

között számos átmeneti állapot létezik a már felvágott 

köröknek megfelelően. A megoldás ezen állapotokat vizs
gálva halad.

A kezdeti állapotból a végállapotba számos ut ve
zet. Az optimális az, amelyhez a legkisebb költség tar
tozik, azaz a legkisebb paraméterösszegü. Bármely közbül
ső állapot esetén az ut két részre bontható. Az egyik a 

kezdeti állapotot köti össze a közbülsővel, a másik a 

közbülsőt sí végsővel. Egyszerűen belátható, hogy az opti
mális ut bármely része is optimális. A dinamikus progra
mozás éppen ezen feltétek mellett alkalmazható.

Upadhye és Grens dinamikus programozása abban külön
bözik a Sargentékétől, hogy nem a csúcsok, hanem a külön
böző körök permutációit tartalmazza. Sargentéknál a csú
csok minden kombinációjára létezik egy optimális permu
táció, Upadhyeéknél pedig a felvágott körök minden kombi
nációjára létezik a felvágott áramok egy optimális kombi
nációja.

Upadhye és Grens [57] az egyszerű szubsztitúció mel
lett tanulmányozták a különböző felvágó halmazok tulaj-
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donságait. Megállapították, hogy bármely rendszer eseté
ben több, az egyszerű szubsztitúcióra nézve azonos kon
vergenciatulajdonsággal rendelkező felvágóhalmaz létezik. 

Az ilyan halmazokat egy "családba" tartozó halmazoknak 

nevezték. Ha ismert egy felvágóhalmaz, akkor az ösz-
szes többi felvágóhalmaz meghatározható, mely -gyei
azonos családba tartozik.

Ez a meghatározás az áramok helyettesítési tétele
szerint történik, amely a következőket mondja ki:

egy műveleti egység, melynek összes bemenő 

R^ -nek (legalább egy ilyen műveleti egység-
R^ nem lenne felvágó hal-

Legyen A 

árama eleme 

nek léteznie kell, különben
máz ).
Legyen R^ egy felvágó halmaz, amelyet úgy kaptunk,

... hogy
lyettesitettük. Ekkor az egyszerű szubsztitúcióra nézve 

R^ és

összes bemenő áramát az összes kimenővel he-

R^ konvergenciatulajdonságai azonosak.

Ebből az következik, hogy a felvágó élek, illetve a 

felvágott paraméterek száma nem meghatározó a konvergen
cia tulajdoríságokra nézve. Továbbá az, hogy egyes esetek
ben a szükséges minimális felvágó halmaz és egyes feles
legesen felvágott élet tartalmazó halmazok egyforma gyor
san konvergálnak.

Az optimális felvágó halmaz meghatározásának a fel
soroltakon kívül számos más módszeres is ismeretes az iro
dalomból, pl. [13,17].
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4. AZ ÖSSZETETT VEGYIPARI RENDSZEREK MŰVELETI EGYSÉGEI 
SZÁMÍTÁSI SORRENDJÉT MEGHATÁROZÓ ALGORITMUS ÉS SZÁ
MÍTÓGÉPES PROGRAM ISMERTETÉSE

Algoritmust és számitógépes programot dolgoztam ki 
összetett vegyipari rendszerek műveleti egységei számi- 

tási sorrendjének méghatározására. A program kidolgozá
sánál egyik szempontom az volt, hogy annak minél kisebb 

legyen a memóriaigénye és a számitási idő is lehetőleg 

minimális legyen.

Az ismertetésre kerülő algoritmus előnyei elsősor
ban a különösen nagyméretű rendszereknél jelentkeznek. 

Az algoritmus ismertetése mellett kitérek a felhasznált 

adatszerkezetre is, mert a kettő szorosan összefügg.

Az összetett rendszerekjól ábrázolhatok irányított 

gráffal, ahol a gráf csúcsai a moduloknak, élei pedig a 

köztük levő kapcsolatoknak felelnek meg. A számitógép 

memóriájában is gráfként tároltam a rendszer szerkeze
tét. Itt a gráf éleit pointerek reprezentálják. így a 

modulok számával lineáris a helyszükséglet, szemben az 

ismert mátrixos ábrázolásmóddal, ahol a műveleti egysé
gek számával négyzetesen arányos a helyigény. Elvileg 

használhatnánk indexmátrixot [28] a struktúra tárolásá
ra , de az, mint a későbbiek során látható lesz, kedve
zőtlenül befolyásolná a feldolgozási időt. A gráfot kom
binatorikus módszerrel dolgoztam fel.

A feldolgozás során a gráfot önmagán alakítottam át. 

A számitási sorrend meghatározása rövid számitási időt 

igényel, ami abból adódik, hogy a feldolgozás során a 

gráfcsucsok átcsoportositása a gráfcsúcsokban levő poin
terek átállításával végezhető, igy nem kell a nagymére

s% s



27-
^START^

i
A gráf felépítése м^ 

a memóriában

G ráfvizsgálat, 
kö rke résé s (2)

(3)

Van
igen'Kört'

talált
igen már ilyen

\l<ör tá- 
\rolva/?

?

nemnem

(4)A kör tárolása
*1

A kör konturszámá- 
nak és a többi kör 
konturszámában ke
letkező esetleges 
változások megha- 

tá rozása

(5)
(6)

>/Létezik n, 

kör a gráf- 
N. ban у/

nem

igen

Konturszámtömörités (7)

Átalakítás a körök 
tá rolásában

(8)

I
(9)Felvágás

(10)Számítási sorrend meghatározása
i

1. ábra



28

tü adathalmazok áttöltését végezni, és a teljes feldol
gozás (természetesen a felvágás nélkül) a gráf kétszeri 
bejárásával megtörténik.

A program eredményként megadja az iterációval meg
határozandó paramétereket és végül generálja a modulok 

számitási sorrendjét. Az algoritmus blokkdiagramja az 

1. ábrán látható. Az egyes lépések leirása a 4.1., 4.2., 

4.3., 4.4. pontokban szerepel.

4.1. A gráf felépítése a memóriában

Takarékossági szempontból a memóriában egy gráfcsucs- 

nak maximálisan négy pointert engedtem meg, vagyis egy 

csúcsból legfeljebb négy él vezethet ki. Ha egy feladat
nál valamely csúcsból ennél több él vezet ki, akkor a 

program fiktiv gráfcsucsot kapcsol hozzá és igy újabb há
rom kivezető él tárolható (és ez folytatható). A gráfot egy 

6 oszlopból álló mátrixban tároltam,ahol egy sor egy 

gráfcsúcsnak felel meg.
(Ezt a mátrixot A -val jelöltem.) Egy sorban a négy poin
teren kivül szerepel egy számláló (a sor 5. eleme), (a 6. 
elem a kontúr sorszámát tárolja, amely a későbbiekben sze
repel majd).
A 2. ábrán szereplő gráf tárolása a 3. ábrán látható.

321

;;

654

2. ábra
Példa a gráftárolásra
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6. 1о о4 О О

7. 6 О О О2

3. ábra
А 2. ábrán látható gráf tárolása, ha 

minden él paraméterszáma 1

Bemenő adatként a gráf éleit soroltam fel. Minden 

élhez a felhasználó egy sulyfaktort rendelhet, melyet a 

"felvágó" szubrutin fog figyelembe venni. (A sulyfaktort 

általában úgy adják meg, hogy az megegyezik az illető 

gráfélhez tartozó paraméterek számával, ezért ezt a ké
sőbbiekben paraméterszámnak nevezem.) A sulyfaktor tá
rolásának célszerű módja a pointer olyan átkódolása, hogy 

abból maradékos osztással a sulyfaktort meg lehessen kap
ni. (Pl. ha a 2. ábrán a gráf 4. és 5. csúcs közötti élé
hez rendelt sulyfaktor 3, akkor az A mátrix 4. sorában 

5 helyett pl. 503 lesz.)

A program a bemenet alapján felépiti a memóriában 

a gráfot a fent leirt módon, majd áttér a következő lé
pésre, a körkeresésre.
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4.2. A körkeresés

Az algoritmus a memóriában felépitett gráf alapján 

keresi a gráf köreit. Az irányitott élek irányában be
járja a gráfot és ha egy adott útvonalon egy csúcspont 
kétszer szerepel, akkor a két azonos csúcspont közti 
gráfcsucsok sorozatát a program körként értékeli (a 2. 
programlépés az 1. ábrán).

Ezt a programrészt egy verem (stack)segítségével 
valósítottam meg. A program az érintett gráfcsucs megfe
lelő pointerét a mátrixban minusz eggyel beszorozza, majd 

a veremben tárolja a gráfcsucs sorszámát. Visszalépéskor, 

ha a gráfban elágazás található, a veremben a meg
felelő elemeket törli, illetve a mátrix megfelelő elemeit 
újra beszorozza minusz eggyel és folytatja a gráfbejárást.

azaz

Mivel az algoritmus egy adott csúcspontból csak a 

következő csúcspont ismeretét használja fel, szükségsze
rű egy kör többszöri megtalálásának lehetősége. Pl. a 4. 
ábrán látható kört kétszer találja meg.

/»

Egyszerű példa olyan körre, amelyet az al
goritmus többször is megtalál

A különböző köröket egy mátrix (a továbbiakban 

mátrix) egy-egy sorában tárolja. A tárolás úgy történik, 

hogy a
nak számát tartalmazza, ezután következnek a körhöz tar
tozó csúcsok a bejárás irányában felsorolva, a legkisebb

В

mátrix egy sorának első eleme a kör csucsai-B
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sorszámú csúccsal kezdődően. Ez a tárolási mód egyrészt 

tömör, másrészt gyorsan ellenőrizhető, hogy szerepelt-e 

már az utoljára megtalált kör, vagy nem (3. és 4. lépés 

az 1. ábrán).

A kontúrokat egytől kezdve a természetes számokkal 
számoztam. Az algoritmus a kontúrokra bontást is elvég
zi a körkeresés közben. Ha a legutoljára megtalált kör 

kapcsolatot teremt két, eddig különbözőnek tartott kon
túr között, akkor a konturszámokat a mátrixban módosita- 

ni kell (5. lépés az 1. ábrán). így a kontúrok sorszámai 
között hézagok keletkezhetnek. Ezeket a 7. lépés szünte
ti meg. Az újrarendezés során a kontúrok egytől kezdve 

számozódnak.

A program eredményképpen a gráf összes különböző kö
rét kontúrokra bontva adja meg, ami a további feldolgo
zás szempontjából lényeges.

Az algoritmus gyorsaságát az okozza, hogy

- a gráf egyszeri bejárásával megadja a körök halmazát 
konturonként elkülönítve;

- a körök kontúrokba sorolása a körkereséssel párhuzamo
san történik (minden gráfcsucshoz tartozik egy olyan 

információ, hogy hányadik kontúrba tartozik);

- azt az esetet kivéve, amikar a legutoljára megtalált 
kör kapcsolatot teremt két, eddig különbözőnek vélt 

kontúr között, az adatstruktúrán a keresés cim szerint 

és nem érték szerint történik (tehát speciális esetet 

kivéve az adatstruktura adott helyének értékét keresi 
és nem értékéhez keres helyet). Ez indokolja azt, hogy 

indexmátrix helyett az emlitett adatstruktúrát használ
tam. Igaz, hogy igy„valamivel nagyobb a tárigény, de 

lineáris a csúcsok számára nézve.
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4.3. A felváqás

A felvágást, azaz az iterációval számítandó válto
zók meghatározását kontúronként külön kell elvégezni.
Az iterációval számolandó áramok kiválasztása lényeges 

és vitatott kérdés, mert nagyban befolyásolja az iterá
ciós időt. Az eddigi tapasztalatok szerint adott iterá
ciós módszer esetén akkor lesz minimális a számítási idő, 

ha az iterációval számított változók száma minimális [8].

A recirkulációs köröket tehát úgy kell megszüntet
ni, hogy a megszüntetett élekhez tartozó paraméterek 

számának az összege minimális legyen. A felvágással kap
csolatban megjegyzem, hogy nagyszámú, egy kontúrba tar
tozó kör esetén az összes lehetséges eset megvizsgálása 

gyakran lehetetlen, mivel az egy kontúrba tartozó körök 

számának növekedésével az összes lehetséges felvágások 

száma közelítőleg exponenciálisan növekszik és a számí
tási idő emiatt ugrásszerűen megnő. Az ismert módszerek 

általában vagy csak korlátozott konturméret esetén alkal
mazhatók, vagy nem garantálják az optimális megoldást.

Ezért olyan módszert akartam létrehozni, mely al
kalmas az optimális megoldás meghatározására, de ha kor
látozzuk a felhasználható gépidőt, akkor nagy konturméret 

esetén ugyanez a programrész .adjon jó közelitő megoldást.

Az eddigi feldolgozás során a köröket tartalmazó 

mátrixban a körök csúcspontjai szerepeltek. A felvágás 
miatt most a köröket a kör éleinek felsorolásával adjuk 

meg. Az élek számozását a program automatikusan végzi el 
úgy, hogy egy olyan kódot generál minden élhez, amely 

tartalmazza azt az információt, hogy az illető él a gráf 

mely csúcsából mely csúcsába vezet és mennyi a paramé
terszáma (8. lépés az 1. ábrán).
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Az általam kidolgozott felvágó program az első n 

darab (n tetszőlegesen beállítható) minimális paramé- 

terösszegü felvágást határozza meg. Mintegy 20-25 kört 

tartalmazó kontúr esetén (R-10 számitógép esetében) 2 

perc körüli futási időt eredményezett.

A program tehát elvileg meghatározza az optimális 

megoldás/ok/at. Azonban a lehetséges esetek számának már 
emlitett exponenciális növekedése miatt nagyszámú kört 

tartalmazó rendszereknél a garantáltan optimális megol
dás meghatározása nem lehetséges (a szakirodalomban sem 

található ilyen módszer). Dögös igény viszont az, hogy 

minden, a gyakorlatban előforduló problémára jól használ-
N
ható eredményt szolgáltasson. Ezért a módszert a követ
kezőképpen terjesztettem ki.

A rutin gyakorlatilag tetszőleges konturméret ese
tén is alkalmazható. A program becsüli a várható számi- 

táti időt (a várható vizsgálandó esetek számát szorozva 

egy, a géptől függő és a tapasztalat alapján meghatáro
zott értékkel) és azt valamely periférián a felhasználó 

tudomására fiozza. Ha a felhasználó hosszúnak találja a 

számitási időt, akkor megadja, hogy közelitőleg mennyi 
időt szán rá. Ennek megfelelően a program az éppen vizs
gált kontúr köreinek halmazát úgy bontja osztályokra, 

hogy az egyes osztályokhoz tartozó optimális felvágás 

meghatározásának várható számolási idejének összege kö
zelitőleg egyezzen meg a felhasználó által megadott idő
vel.

Mivel :-a felvágó program az egyes osztályokhoz több 

megoldást is meghatároz, ezért várhatóan az egész kontúr
ra nézve optimális megoldást is megadja, amit az eddigi 
tapasztalataink is alátámasztanak. Meg kell jegyezni a- 

zonban azt, hogy (mint minden olyan algoritmus, amely
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nem garantálja az optimális döntést) lehetnek olyan ese
tek, amikor nem az optimális megoldást határozza meg. Az
zal viszont, hogy befolyásolhatjuk a számitási időt, o- 

lyan esetben is használható eredményt kapunk, amikor más 

módszerek gépidő korlát miatt nem szolgáltatnak ered
ményt .

A módszer lényegében a back-track szabályon alapul. 

Minden kontúrhoz tartozik egy "konturfejnek" nevezett 
fiktiv csúcs. Miután meghatározta a felvágandó éleket, 

akkor azokat a pointereket, amelyek ezeket az éleket rep
rezentálják, áthelyezi a "konturfej be" (szükség szerint 

újabb fiktiv csúcsot képez). így a 2. fejezet 5. tétele 

alapján a konturfejből elérhető bármely konturbeli csúcs.

Az algoritmust az egyszerűség kedvéért abban a spe
ciális esetben ismertetem, amikor csak egy kontúr szere
pel a rendszerben és csak egy felvágó halmazt határozunk 

meg. Az általános esetre vonatkozó részletes blokk-diag
ram az 5/a., 5/b. és 5/c. ábrákon látható.

Tegyük-'fel az algoritmus egyszerű megfogalmazásának 

kedvéért, hogy а В mátrixban tárolt körök egy kontúrba 

tartoznak és a körök száma I. A körök а В mátrix egy- 

-egy sorában a 3. elemtől kezdve az élek felsorolásával 
vannak tárolva. Valamely sor 2. eleme mutatja, hogy hány 

él tartozik a körhöz, az első elem pedig azt, hogy az 

illető kör hányadik éle tartozik a felvágáshoz. Az algo
ritmus felhasznál egy verem struktúrát és egy vektort, 

ezek mérete I. (A verem műveletek: PUSH (a) és POP (a), 

az a elem verembe helyezése és kivétele.)

Az algoritmus

első oszlopát, b =oo. 
i -edik körnek, amely az

1. nullázza a 

Ha van olyan éle az
i : = 1. В

2.
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A kontúr optimális fel
vágásához szükséges kö- 
zelitőleges számolási 

idő meghatározása

A számolási idő ki- 
ira tása

Megfelel
'ez a számolási 
idő a felhasználó- 

na к
Nem

?

A felvágásra szánt szá
molási idő beolvasásaIgen

Az egy osztályba tartozó 
körök száma := a kontúr 
összes körének száma Az egy osztályba tartozó 

körök számának meghatáro
zásaz

Tekintsük a kontúrban 
az első osztályt

5/a. ábra
A felvágás blokkdiagramja

2# ■>

%
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5/b. ábra
A felvágás blokkdiagramja
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által megadott felvá
gás elvégzése A-ban

I
5/c. ábra

A felvágás blokkdiagramja



38

előző körök felvágásához tartozik, akkor menjen a 7. lé
pésre, egyébként a következőre.

3. На В (i, 1) = В (i, 2). akkor menjen a 8. lé
pésre, egyébként B(i, 1) = B(i, 1)+ 1.

4.. POP (a), PUSH (a) adja а-hoz az i-edik kör 

В (i, l)-edil< élének paraméterszámát, PUSH (a).

5. Ha b < a , akkor POP (a) és menjen a 3. lépés
re, egyébként a következőre.

6. На I = i ( akkor POP (a), b: = a, tárolja a 

В első oszlopát az S vektorban és menjen a 3. lépés
re, egyébként i: = i + 1 és menjen a 2. lépésre.

7. На I = i , akkor tárolja а В első oszlopát 
az S vektorban és menjen a 9. lépésre, egyébként 
i:= i + 1 és menjen a 2. lépésre.

8. Ha i = 1 , akkor végezze el az S vektor által
méghatározott felvágást és menjen a számolási sorrendet 
meghatározó szubrutinra, egyébként В(i, 1): POP(a)= 0,
folytassa a következő lépésen.

/■

i: = i-1 .9.

10.. На В (i, 1) = 0, akkor , menjen a 9. lépésre, 

egyébként a 3. lépésre.

4.4. A számítási sorrend meghatározása

A feladat megadni kontúronként elkülönítve a gráf csú
csainak számítási sorrendjét a korábbi feltételek figyelem- 

bevételével. Eprobléma megoldására viszonylag könnyen ké
szíthető algoritmus. Ez magyarázza azt , hogy a szakirodalom-
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ban ezzel a kérdéssel nem foglalkoznak. Azonban .ez az "egyszerű" 

algoritmus nagy számítási időt igényel Ez a számítási idő 

a blokkok számával közelítőleg exponenciálisan 

szik. Az algoritmusnak az az alapelve, hogy a sorrend 

meghatározása folyamán generált bármely részsorozat a 

későbbiek során nem változik, minden csúcs a végleges he
lyére kerül. Ez a megkötés azért súlyos, mert teljesíté
se érdekében a korábban generált részsorozathoz újabb 

csúcs hozzávétele csak a gráf élek átfésülése után tör
ténhet.

növek-

Igaz, hogy az általam kidolgozott sorrend meghatáro
zás bonyolultabb, és helyességét is bizonyítani kell, de 

megvalósitása könnyű és különösen nagy rendszerek feldol
gozásánál lényegesen kisebb számítási időt igényel. Az 

előbbi szigorú megkötéstől eltekintek: a sorrend a fel
dolgozás folyamán változhat. A végső sorrendet a gráf 

egyszeri bejárásával határozom meg, úgy, hogy az érintett 

gráfcsúcsoknál végzett tevékenység lényegében független 

a rendszer méretétől, ezért a számítási idő itt durván 

lineáris a gráfcsucsok számával.

Az algoritmus a felvágott gráf bejárását végzi és a 

bejárás sorrendjében egymáshoz láncolja a gráfcsucsokat. 
Ha előfordul az, hogy az utoljára vizsgált csúcs már ko
rábban a gráfhoz lett kapcsolva, ez a korábbi sorrend o- 

lyan módosítását teszi szükségessé, amely két kapcsoló 

átállításával elvégezhető (ezért működik gyorsan ez a 

programrész). Az algoritmus minden kontúrhoz generál egy 

"konturvég"-nel< nevezett fiktiv gráfcsucsot. A számítási 
sorrend meghatározása után a csúcsok úgy vannak egymás 

után láncolva, hogy minden, a kontúrhoz tartozó csúcs a 

"konturfej" és a "konturvég" között van.

A gráf bejárása egy verem segítségével történik. Az 

algoritmus mindig az éppen vizsgált csúcsot helyezi a
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verembe. Csak akkor veszi ki onnan, ha az összes belőle 

kivezető élet "bejárta". Mindig azt az elemet kapcsolja 

a lánchoz, amelyet a verembe tesz, kivéve, ha már koráb
ban a lánchoz lett kapcsolva. A láncnak a feldolgozás so
rán az eddig feldolgozott részgráf számitási sorrendje 

felel meg.

Probléma akkor jelentkezik, ha a lánchoz már koráb
ban hozzákapcsolt csúcsra mutat él a vizsgált csúcsból, mint 
például az 6. ábrán szereplő gráf feldolgozásakor.

0—<D 3

0
6 . ábra

Ilyenkor a "beszúrás a láncba" műveletet kell al
kalmazni, melynek helyessége bizonyításához néhány fogal
mat vezetek be.

A lánc aktiv elemeinek azokat a csúcsokat nevezem, amelyek 

a veremben szerepelnek. A lánc nem aktiv elemei passzívak.

A lánc azon részláncát, amely csak passziv elemeket tar
talmaz és az utolsó eleme után a láncban nem követi pasz- 

sziv elem, passziv sorozatnak' nevezem.

1. Tétel

Passziv sorozat tetszőlegesen hátrább helyezhető a
láncban.

Bizonyítás

Minden elem csak egyszer válhat aktívvá, igy passzív
vá is. Egy csúcs csak akkor válhat passzívvá, ha az ősz-
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szes olyan csúcs, amelybe belőle él vezet, már passziv.

Ezért valahányszor egy csúcs aktivból passzívvá vá
lik, passziv az összes olyan csúcs is, amelybe ebből a 

csúcsból ut vezet. Nem választ el aktiv csúcs két olyan 

passziv csúcsot, amelyek közül az egyikből ut vezet a má
sikba, mivel csúcsot mindig a lánc végére kapcsolja az 

algoritmus. Ezért passziv csúcsból nem vezet él olyan 

csúcsba, amely nem eleme az őt tartalmazó passziv soro
zatnak. Ebből következik, hogy, ha egy passziv sorozatot 
a láncban hátrább helyezünk, (akár a lánc végére), nem 

lesz a láncnak olyan eleme, amelybe a hátrább helyezett 

csúcsokból ut vezet és mégis a láncban megelőzi.

Még azt kell bizonyítani, hogy az állitás akkor is 

igaz, ha több ilyen átrendezést végzünk. Az előző megálla
pításokat felhasználva adódik, hogy közös csúcsot nem tar
talmazó passziv sorozatok egymáshoz viszonyított sorrend
je tetszőleges lehet. Ezzel a tételt bebizonyítottuk.

Példa :
Álljon a lánc a következő elemekből:

123456789 10 11 12

A verem elemei legyenek: 
1 2 6 7 10 11

(8, 9)Ekkor az 1. tétel szerint á (3, 4, 5) vagy a 

hátrább helyezhető a láncban, például lehet a lánc a kö
vetkező alakú

1 2 6 7 ,3 4 5. 10 8__ 9 11 12

2. Tétel

Ha egy csúcs a láncban szerepel és olyan (eddig fel 
nem dolgozott ) élet találunk, amely rá mutat, akkor ez a 

csúcs passziv.
Bizonvitás
Ha aktiv lenne, akkor nem lenne körmentes a gráf.
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Az 1. és a 2. tétel a "beszúrás a láncba" művelet megva
lósítását is meghatározza.

A fentiek arra az esetre vonatkoztak, amikor a gráf 

kontu rmentes.

Nézzük most azt az esetet, ha a gráf nem konturmen- 

tes. Ekkor az algoritmus a következő: Minden olyan gráf
élet, amely egy kontúr valamely csúcsára mutat a kontúrhoz 

nem tartozó csúcsból úgy értelmezi, mintha a konturfejre 

mutatna. A kontúr valamely csúcsából vezető minden olyan 

élet, amely a kontúrhoz nem tartozó csúcsba vezet áthelyez 

a kontúrhoz rendelt fiktiv csúcsba, a konturvégbe. A kon- 

turvéget akkor kapcsolja a lánchoz és teszi a verembe, a- 

mikor a hozzátartozó konturfej minden élét feldolgozta.

3. Tétel

Az 1. tétel nem konturmentes esetben is érvényben ma
rad.

Bizonyítás у

A konturfej és a konturvég feldolgozására vonatkozó 

speciális kikötések nem érintik az 1. tétel bizonyítását, 

mert a gráf előzetes átalakításával az említett csúcsok 

speciális kezelése megszűnik._

4. Tétel

A számítási sorrendet kontúronként elkülönítve kap
juk meg.

Bizonyítás

A kontúrból nem lép ki az algoritmus, amig azt tel
jesen fel nem dolgozta. A kontúr feldolgozása után a lánc-
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ban egymás után vannak a konturfej, a konturbeli elemek 

és végül a konturvég. Közülük csak a konturvég lehet ak
tiv. Az alábbi állitásból következik a tétel bizonyítá
sa .

Állitás

Ha a konturvég aktiv, akkor nem lehet a vizsgált 

csúcsnak olyan éle, amely az illető kontúr valamely csú
csára mutat.

Bizonyítás

Tegyük fel az ellenkezőjét, azaz, hogy a konturvég 

aktiv, mégis van a vizsgált csúcsnak olyan éle, amely az 

illető kontúr valamely csúcsára mutat. Ez azt jelenti, 

hogy a vizsgált csúcsból elérhető a kontúr valamely csűr 

csa. Mivel aktiv csúcsból mindig elérhető a vizsgált 

csúcs,ezért most a konturvégből elérhető a vizsgált csúcs, 
onnan pedig a feltevés szerint a kontúr egyik csúcsa. A 

felvágás előtti állapotot feltételezve a 2. fejezet 4. 
tétele értelmében ebből a csúcsból elérhető a kontúr azon 

csúcsa is, amelyből elérhető a vizsgált csúcs. Tehát ere
detileg egy körben volt a vizsgált csúcs és a kontúr egy 

csúcsa, vagyis a vizsgált csúcs is a kontúrba tartozik.
Ez ellentmondás, mert konturvég csak akkor lehet aktiv, 

ha a kontúr valamennyi csúcsa passzív.

Beszúráskor, ha a kontúr valamely csúcsa elmozdul, 
akkor vele együtt elmozdul az egész kontúr is, mert a kon- 

turfejet tartalmazó passzív sorozat az egész kontúrt tar
talmazza. Másrészt az algoritmus minden beszúrást a lánc 

végére helyez. Ezért, ha a kontúr valamely csúcsa miatt 

beszúrás következik, akkor a konturvég passzív.

Ezzel a módszer helyességét bebizonyítottuk.
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Az algoritmus részletes leirása:

1. Legyen a gyökér a vizsgált csúcs.
2. Legyen i:=0
3. Ha a vizsgált csúcsnak van pozitiv pointere, foly

tassa 7-ben, ha nincs 4-ben.
4. Ha a vizsgált csúcs "konturfej", folytassa 11-ben, 

ha nem 5-ben.
5. Ha a vizsgált csúcs "konturvég", folytassa 14-ben, 

ha nem 6-ban.
6. Ha a vizsgált csúcs gyökér, akkor STOP, ha nem, 

akkor folytassa 15-ben.'
7. Legyen к a vizsgált csúcs legelső pozitiv poin

tere. Ezen pointer értékét szorozza meg -1 -gyei.
8. На к szerepel a láncban, folytassa 9-ben, ha 

nem 12-ben.
9. Ha a vizsgált csúcs konturfej, folytassa 3-ban, 

ha nem 10-ben.
10. На к konturszáma egyenlő i -vei, vagy i = 0, 

folytassa 21-ben, ha nem 20-ban.
11. Legyen к az i-edil< konturvég sorszáma.
12. к -t kapcsolja a lánchoz és irja a 

az első.szabad helyre.
13. Legyen к a vizsgált csúcs és legyen i a vizs

gált csúcs konturszáma. Folytassa 3-ban.
14. Törölje a -ben utoljára tárolt elemet.
15. Törölje a -ben utoljára tárolt elemet. Legyen

a vizsgált csúcs a utolsó eleme által meghatározott
csúcs. Folytassa 3-ban.

16. Ha;., i = 0, folytassa 18-ban, ha nem 17-ben.
17. На к konturszáma egyenlő i -vei, folytassa 

12-ben, ha nem 20-ban.
18. На к konturbeli, folytassa 19-ben, ha nem 12-

vekto rbavi

ben.
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19. Legyen к saját kontúrja konturfejének sorszá
ma. Folytassa 12-ben.

20. írja к -t pointerként az i -edik konturvégbe. 
Folytassa 3-ban.

21. Legyen X a vektorban tárolt elemek közül
az utolsó előtti.

22. Legyen Y a lánc X után következő elemének
so rszáma.

23. Ha Y = k, folytassa 28-ban, ha nem 24-ben.
24. Ha Y megegyezik a vektorban az X elem 

után következő elemmel, akkor folytassa 26-ban, ha nem 

25-ben.
25. Legyen Y a lánc Y-nal jelölt eleme után kö

vetkező elem sorszáma. Folytassa 23-ban.
a Vx

ha nem akkor legyen X 

27. A lánc X
zötti csúcsokat helyezze át a lánc végére. Folytassa 30- 

ban.

első eleme, akkor folytassa 3-ban, 
a V 1

és a V,X után következő eleme kö-

26. На X
-ben X előtt tárolt elem.

1

Ennek gépi megvalósitása nem bonyolult, főleg logi
kai döntéseiket tartalmaz.

A sorrend meghatározó szubrutin és a "beszúró" szub
rutin blokkdiagramja a 7. és 8. ábrán látható.
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i
A vizsgált csucs:= 
________ gyöké r________

í
i : =0

1©
AA A/Vizs-\ 

>gá lt csucs\ 
nak van pozi- 
\tiv pointe-> 
\ re ? /

«"'vizsgálrs 
csúcs kon- 

turvég

/vizsgált4 
csúcs kon- 

tu rfej

(//vizsgált N. i 
csúcs gyöké rVn nn

?? ?
^TÖP)

Igen NemIgen Igen

Vj_ utolsó ele
mének törlése

\4 utolsó elemé
nek törlése. 
Legyen vizsgált 
csúcs a VL utol
só eleme által 
meghatá rozott 

csúcs

к := az i-edik 
kontúr vég- 

csucs sorszáma

к : = az első po- 
zitiv pointer. 
Ezt
megszo rozzuk

-i-gyei

к к
kont u rbe-' sze repel4 

a láncban
Nem i 0lii = 0

? ?

Igen Nem Igen
l<:= saját kon
túrja kontúr- 
fejének 

száma

A /■ к^ vizsgált \ 
csúcs kontúrt 
\ fej

so r--''konturszá- 
egyenlő 

i-vei
Nem ma

?E ?
Nem Igenк

/kontúr- N. 
száma egyen
lő i-vel vagy- 
\ i=0 ■ /

к-t kapcsoljuk a 
lánchoz és Írjuk 
______ YL- be_________F ?

Nem
Legyen к a vizs
gált csúcs és i:= 

az uj vizsgált 
csúcs kontúrszáma

к-t az i-edik kon
túr végcsucsba ir- 

i r j u к

0 7. ábra
A számítási sorrend meghatározó program blokkdiagramja
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= a utolsó előtti elemeX :

Y:= a lánc X után következő 
elemének sorszáma

Az
Igen Y megegyezik 

^ k-val
?

Nem

Az
«--'у megegye
zik a V]_-b e n X 
után következő 

elemmel ^

Y : = a lánc 
Y-val jelölt 
eleme után kö
vetkező 

sorszáma

Nem

elem

Igen

Létezik ^ 
még előző 

elem V]_-ben
X:= a V]_ előző 

elemeIgen/•

Nem

E

A lánc (X) és a (X) utáni eleme közötti 
csúcsok áthelyezése a lánc végére

8. ábra
A "beszúrás a láncba" elnevezésű rutin blokkdiagramja
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5. A MÓDSZER ALKALMAZÁSA EGYENLETRENDSZEREKRE ÉS VEGYES 

RENDSZEREKRE

Tapasztalataink alapján az előző fejezetben ismerte
tett módszer nagy rendszerek vizsgálatát is lehetővé te
szi, ezért kézenfekvő volt kiterjesztése egyenlet-orien
tált esete is. A kiterjesztést úgy végeztem el, hogy a 

módszer vegyes rendszerek feldolgozására is alkalmas le
gyen.

Az egyenlet-orientált megközelitésről a szakirodalom
ban számos közlemény jelent meg. Ezek részletes, áttekin
tő ismertétésére nem térhetek ki, csak a leglényegesebb 

dolgokra utalok.

Egyenlet-orientált esetben az egyenleteket továbbra 
is a műveleti egységeket leiró modellek szolgáltatják, de 

már nem fontos, hogy melyik egyenlet melyik modellből 
származik. A néhány 100-tól több 10 ezer lineáris és nem 

lineáris egyenletből álló egyenletrendszert bontják fel 
olyan részrendszerekre, amelyek szekvenciálisán oldhatók 

meg. Ezeket a részrendszereket irreducibilis részrendsze
reknek nevezik (ez a fogalom analóg a modul-orientált eset 
kontúr fogalmával).

Az ilyen egyenletrendszerek esetében az egyenletek 
száma általában megegyezik az ismeretlenek számával, de 

egy-egy egyenlet ritkán tartalmaz többet 5-10 ismeretlen
nél-, azaz az egyenletrendszer "ritka". Ezt használják fel 
a dekompoziciónál. Minél "ritkább" a rendszer, annál na
gyobb memória és gépidő csökkenés érhető el az egyenlet
rendszer részekre való bontásával, azaz particionálással. 
Steward [52] szerint a memóriaigény a legnagyobb irredu- 

cibilis részrendszer számításához szükséges memóriaigény
nyel egyezik meg.
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Az irreducibilis részrendszerek nemcsak szimultán 

oldahtók meg, hanem további felbontással is. Felvágással 
és az egyenletrendszereknek az irreducibilis blokkokon 

belüli sorba rendezésével elérhető, hogy minden egyenle
tet csak egy változóra kelljen megoldani.

Az egyenlet-orientált módszereket Shacham és társai 
[46], valamint Westerberg és társai foglalták össze [60].

A ritka mátrix kutatás aktuális állását Duff [9] 

foglalta össze cikkében, melyben 604, a témában megjelent 
cikkre hivatkozik. További, a témában megjelent közlemé
nyek [10,49,50,61,63].

5.1. Az egyenletekkel és a modulokkal leirt összetett
vegyipari rendszer modellek jellegzetességei

A rendszer elemek különbözőségéből adódó különbségek

Modul-orientált esetben a rendszer egy eleme egy mo
dul. Ennek ''összes bemenő változója értékének ismerete 

szükséges ahhoz, hogy a kimenetei meghatározhatók legye
nek.

Egyenlet-orientált esetben a rendszer elemei - álta
lában implicit formában adott - egyenletek. Az egyenlet 
valamely változója meghatározható az összes többi válto
zója ismeretében. Az egyenletek változói az adott egyen
letből való kifejezésének célszerűsége szerint súlyozha
tok. Westerberg végzett ezzel kapcsolatos vizsgálatokat
[62].
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A_st ри|<tu bó 1 _adódó_különbsége!c

Modul-orientált esetben a struktúra leírására szol
gáló irányított gráfon az egy blokkból kivezető élek kü
lönböző változókat reprezentálnak és egy él reprezentál
hat több változót is. Egyenlet-orientált esetben a hozzá
rendelési probléma megoldása után a struktúra leírására 

szolgáló irányított gráfon minden egyenletet reprezentáló 

gráfcsucsból kivezető él ugyanazt a változót reprezentál
ja. Ezért például a 9. ábrán látható struktúra másként vi
selkedik a két esetben.

Egyenlet-orientált esetben a 4. csúcs egy háromvál- 

tozós egyenletet jelöl, ahol a 4 

ugyanazt a változót jelölik. Ekkor az optimális felvágás 

ezen élek megszüntetése. Ugyanakkor modul-orientált eset
ben nem feltétlenül ez az optimális, hiszen az említett 

élek különböző változókat jelölnek.

2 élek1 és 4

5.2. Általánosítás egyenlet-orientált esetre

Tehát az egyenlet-orientált és a modul-orientált ke
zelésmód analóggá tehető, ha az összetett rendszert irá
nyított gráffal ábrázoljuk. Modul-orientált esetben a 

gráf csúcsai a moduloknak, élei pedig a köztük levő kap-
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csőlátóknak felelnek meg.

Egyenlet-orientált esetben első lépésként meg kell 
adni az egyenletek közötti információ irányát, azaz meg 

kell adni a rendszer output változóit, oly módon, hogy 

minden egyenlethez rendelni kell egy és csak egy változót 

(olyat, ami szerepel benne). Ez lesz az illető egyenlet 
output változója. Minden változó csak egy egyenlethez 

rendelhető, mint output változó.

Steward [52] bebizonyította, hogy ha ilyen hozzáren
delés nem létezik, akkor az egyenletrendszer szerkezeti
leg szinguláris. Az irodalomból több módszer ismeretes 

ilyen hozzárendelés méghatározására. Egyes szerzők [l7] 

súlyozzák az egyenletek változóit aszerint, hogy mennyi
re előnyös az adott egyenletből az adott változót kife
jezni. Ekkor a feladat a lineáris programozás hozzárende
lési feladatára vezethető vissza.

Meghatározandó a

n n/•
I I

i=l j=l
w . . e . . 
ij iJ

max

n
I e.. 

ij
= 1 i , j = 1,2, , ni = l * • »

2n e . . = e . . 
ij iJI e. . 

ij
= 1

3=1

Azokon az (i,j) helyeken, ahol 
egyenlethez a j -ik változót rendeljük.

e =1, az i

Ha az output változók meg vannak határozva, a rend
szer ábrázolható irányított gráffal, ahol minden gráf-
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csúcs egy-egy egyenletet reprezentál. Egy f egyenlet
hez rendelt csúcsból akkor és csak akkor vezet él az 

f. egyenlethez rendelt csúcsba, ha f. output változó
ja szerepel f -ben.

A hozzárendelés nem egyértelmű és más hozzárendelés
hez más struktúra tartozik. Viszont igaz a Steward [52] 

által bizonyított fontos tétel, miszerint egy adott prob
lémára egy irreducibilis részrendszerbe mindig ugyanazok 

az egyenletek tartoznak, függetlenül attól, mely egyenle
tekből milyen változót fejezünk ki. ( Irreducibilis rész- 

rendszeren a korábban bevezetett kontúrt értem.) Ezt a 

tételt felhasználtam az egyenlet-orientált feldolgozásra 

alkalmas módszer kidolgozásánál.

Érdekes eredmény, hogy a modul-orientált módszer 

felhasználható az irreducibilis részrendszerek meghatáro
zására akkor is, ha azokat szimultán akarjuk megoldani.

Ha viszont iterációval kivánjuk megoldani az irredu- 

cibilis részrendszereket lehetőség van a kijelölési prob
léma dekomppziciójára is.

Egy egyszerű problémára szemléltetem a rendszer par- 

ticionáíását. A módszer leirását általánosabb esetre, a 

vegyes rendszerekre adom meg (5.3. fejezet).

Tekintsünk egy egyszer-ü példát.

Legyen az egyenletrendszer a következő:
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fi (xr x6)
f2(x 

f3 (x

f4 ( x

f 5 < x 

f6 ( x, ,

f7(x

f8 (X 

f_ ( x

- 0 X1

2' X6' X8) ■ °

3- X5' X9) = 0

x4' V = 0 

2' X4' X8) = 0

1 ' X4' V = °
3' X5' V " °
1* V X4' X7'

X6

X3

X22' output válto
zók egy le
hetséges meg
határozása

X8

x4

X5

) = 0 x9 9
x ) = 01 í x , X I

1 о / x7 J9 9

A fenti egyenletrendszerhez tartozó mátrix a 10. áb

rán látható.

123456789

1000010001

^0 1000 10 102

0010100013

0101010004

100 1.000 105

1001000106

0010 10 1007

1011001018

1000101019

10. ábra
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Az output változók kijelölése után a rendszer a 11. 
ábrán látható irányított gráffal ábrázolható.

fi f4

f6). / f8

f2
11. ábra

A particionálás után a gráf két maximális recirkulá- 

ris részrendszerre bomlik, melyek a következőek:

1. max. rec. részrendszer: (l, 2, 4, 5, 6)
2. max. rec. részrendszer: (3, 7, 8, 9 ).

A rendszerhez tartozó mátrix most a 12. ábrán látható, 

blokk-trianguláris alakú.

1468 2 1 5 7 3 9

1 10 10 0

6 110 10

00 0 1112

0 110 14

0 10 115

1110 0 

10 110 

110 10 

0 1110

о 0 0 o o 

0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 

110 0 0

7
3
9
8

12. ábra
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Ledet és Himmelblau [зо] méréseket végeztek a par- 

ticionálási idővel kapcsolatban. Megállapították, hogy a 

particionálási idő arányos 

letek száma, (5 pedig egy constans, melynek értéke kis és 

közepes rendszerek esetében 2.3 < (b < 2.6
módszereknél.

n* -val, ahol n az egyen-

különböző

A továbbiakban az egyenlet-orientált és a modul-ori
entált módszer analóg.

5.3. Általánosítás vegyes rendszerekre

Azt az esetet, amikor a rendszer leírásában egyenle
tek és modulok vegyesen szerepelnek, az irodalomból is
mert módszerek az egyenlet-orientált módszer speciális 

eseteként kezelik [19]. Annyi fiktiv egyenlettel helyet
tesítik a modult, amennyi a kimenő változóinak a száma.

Ezzel az egyenletek száma nagymértékben megnő és 

legalább ilyen mértékben a számítási idő is növekszik. 

Viszont, ha^a modulokat és az egyenleteket együtt kezel
jük kihasználva jellegzetességüket, akkor a particionálás 

és kijelölés feladata lényegesen kisebb számítási időt 

igényel.

Vegyes rendszerek esetében a módszert úgy általáno
sítottam, hogy egy rendszerelemnek megengedtem azt, hogy 

több implicit egyenletből álljon, azzal a kikötéssel, 

hogy ekkor az output változók kijelölése előre meghatáro
zott.

A módszer tömbvázlata a 13. ábrán látható.
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1
Rendszerelemek beolvasása 

elő feldolgozás (1)

Kezdeti változó kijelölés (2)
pa rticiónálás

(3)

(4)Optimális kijelölés

pa rticiók 

feldolgo
zása

(5)Kö rke resés

s

(6)Optimális felvágás

Számitási sorrend 

mégha tá rozás (7)

13 . á b r a

A főbb lépések megegyeznek a 4. fejezetben leirt 

módszer lépéseivel (3,5,7. lépés). Csak a "felvágás"- 

nál szükséges kisebb módositás. A 2. és a 4. lépés a hoz-
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zárendelési feladat (speciálisan a Magyar módszer) két 
fő lépése.

Feleslegesnek tűnhet a 3. lépés (más szerzők sem al
kalmazzák), viszont alkalmazásával lényeges számitási i- 

dőt takaríthatunk meg, hiszen a kijelölési problémát is 

particionálja. Ennek helyességét az idézett Steward té
tel [52] biztosítja.

Megjegyzések az egyes lépésekhez:

1. lépés
Ha a rendszerelemek között egyenletek és modulok is sze
repelnek, akkor az egyenletek kijelölési problémájának 

megoldása előtt az egyenletek változói közül törölni kell 
azokat, amelyek valamely modul output változói. Ezzel a 

hozzárendelési probléma mérete is csökken. Bizonyítható, 

hogy valódi rendszerek esetén mindig elvégezhető a kije
lölés. A továbbiakban alkalmazott kezelésmód lényegében 

egyenlet-orientált. Azt a tételt használjuk ki, hogy a 

particionálás a hozzárendelési probléma megoldásától füg
getlenül egyértelmű [52].

A 2. lépés elvégzése után a rendszert irányított gráfként 

kezelhetjük.

A4., 5., 6. lépéseket partíciónként kell elvégezni.

4. lépés

A hozzárendelési probléma optimális megoldásának meghatá
rozása az un. "magyar módszerrel" történik, felhasználva 

a 2. lépés eredményeit.

Tekintsünk a vegyes rendszerre egy egyszerű példát.
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Legyenek a rendszert leiró egyenletek:

X14> = °f 1 ( x

f2 (V
f 3 (x 

f4 (X

f5 (X

fc ( X. , b

f 7 (X 

f0 ( X0 ,

4' X6' X10' 
x ) - 09

X13) " °2' X8' Xll*

xl2) = 01' X6'

2' X5' X8'

1' X3' X7’ X8' X12 

X14 ) = 0

X13> = °

Xll) = °
) = 0

4' X9' 

9' Xll'8

A modulok pedig :

bemenetei : kimenetei :M Xll’ X13; 

X1' X13 ;

X6' X14 :

X5' X8 

X3' X6 

X7' X10

1
bemenetei: kimenetei:M 2
bemenetei: kimenetei:M 3

A rendszerhez tartozó szomszédossági mátrix a 14. 
ábrán látható. A nullákat az áttekinthetőség kedvéért 
nem Írtam be.

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X3 X9 X10 X11 X12 X13 X14
1111f 1

1 1f 2
1111f 3

11 1f4
111 1f 5

11 111f6
11f 17

111f8 11-1-1M 1 1-1-11M 2
1-11 -1M 3

14. ábra
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ahol a modulok bemenő változóit -1 -gyei jelöltük.

Törölve a modulok kimeneteiként szereplő változókat 

a következő egyenletrendszert kapjuk:

f ( xf, (x ) = о xll) 

X12}

= О4' X6' X14 2'1 5
( x(x ) = 0 f = О1*9 62

)( x = О2' Xll* X13 

) = 0

7 (f X14} 

9' Xll' X13'

= 03 X4' X9'
f . ( x ( x = О1' X12 84

Az output változók meghatározása és a körkeresés u- 

tán a következő két maximális recirkulációs részrendszert 

kapj uk:

1. max. rec. részrendszer : V Mr V f5 

V M3‘
V

V f6M2' 1 4'2. max. rec. részrendszer :

A kapott blokk-trianguláris forma a 15. ábrán lát-И ,

ható.

X„ x^ X^ X.n X„ X X., Хл X_ X- X л xn x._ x_8 9 Л1 13 5 2 1 3 6 12 4 14 10 7
f 1 1 

111 

11-1 

1 1

2
f 8

-1M 1
11f 3

11 1 1f 5
1 1 -1 -1M

2
1 11f 4

1 11f 7
111 

1 -1 -1
1fl
1M 3

1 11 1 1f6

15. ábra
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6. PÉLDÁK, FUTÁSI EREDMÉNYEK

A következőkben néhány egyszerűbb, majd bonyolul
tabb példával szemléltetem a modul-orientált módszer ál
tal kapott eredményeket.

A számításokat R-10 illetve R-22-es gépeken végetem.

A példákat a bennük szereplő modulok száma szerint 

rendezve szerepeltetem.

6.1. Rosen példája [42]

f
5 6 4 3

Separat- Separat- Separat- Flash
or oror

21
ReactReact MixMix

s

I Feed
16. ábra 

Rosen példája

A rendszerhez tartozó irányított gráf a következő:

32
V >
i4

<D—<z> 85

17. ábra
Rosen példájához tartozó irányított gráf
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Modulok száma : 8
Kontúrok száma: 1 

Körök száma:
Optimális felvágás: 8 modultól a 4 modulig 

A felvágás paraméterösszege: 1 

Számitási sorrend:
4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8

3

6.2. Sargent és Westerberg példája [43]

ВA C

D

H

N 0
s

18. ábra
Sargent és Westerberg példája

Az egységes kezelésmód céljából jelöljük át a gráf- 

csucsokban a betűket számokká a következőképpen:
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1 2 3

4 5 6 7

8 10 12 13

0 1819 17

19. ábra

Sargent és Westerberg példájához tartozó irá
nyított gráf

Modulok száma:
Kontúrok száma:
Körök száma:
Optimális felvágás (az áramokat kiinduló és végblokkjaik 

so rszámával-'' j ellemezve ) :

19
1

13

65
17 19

187
137

‘v

126
84

A felvágás paraméterösszege : 6
Számítási sorrend: .
8, 14, 15, Í6 , 12, 18, 13, 19 i_.ll, 17, 6, 10, 9, 4, 1, 
2, 5, 3, 7
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6.3. Christensen és Rudd 1. példája [5]

16

Н 2 3 ПГ1 4 — 6 — 7 — 9 —10 — 12 С —- D —- Е —- F —- G Н —■ 13ВА I

18
2019 РN ОL МК

25 29
7Г-| 26 1-77-1 28 гттл 30 гги —— V —— W —- л

27

20. ábra

Christensen és Rudd 1. példája

Átjelölve a gráfcsucsokat:

2 4 51 3 6 8 9 W107

11 12) (13 V—(14 16 V-—(17 j (18 ЬЧ19 V—(20

21 ЬЧ 22 ЬЧ 23 >-Ч 24 W 25

21. ábra

Christensen és Rudd 1. példájához tartozó irá

nyított gráf

Modulok száma : 

Kontu rok száma : 

Körök száma:

25

1
10
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Felvágás:

1 2

98
2423

A felvágás paraméterösszege: 3 

A kapott számítási sorrend:

22. ábra

Blickle T. példája
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Az egyes gráfcsucsok sorszámai a következő berende
zéseknek felelnek meg:
1. oldó; 2,3. mosó; 4. szűrő; 5. száritó; 7. egyesitő;
6. hőcserélő; 12. elosztó; 13. egyesitő; 8,9,10. konden
zátor; 11. adszorber; 28. abszorber; 14. egyesitő; 15. 
кristályositó; 16. szűrő; 17. száritó; 18. hőcserélő; 

19,20,21,22,23,24. kondenzátor; 25. abszorber; 26. rekti- 

fikáló ; 27. egyesitő; 29. hőcserélő

Modulok száma:
Kontúrok száma:
Felvágás azonos (=1) pa ramé te rszám mellett:

28
1

23 24 2322
21 222625

212098
11 19 2028

1913 178
10 39 2

15 16

A felvágás paraméterösszege : 13
A számitási sorrend:

s
6, 12, 28, 9, 8, 26, 24, 25, 18, 23, 22, 21, 
27, 3, 14, 4, 5, 13, 7. 1, 2, 15

16, 10, 11, 
20, 19, 17,

Felvágás különböző paraméterszám mellett (az egyes áramok 

paraméterszámának az illető áram iterálandó változóinak 

számát megfeleltetve):
23 324 2

2226 2325
219 228

11 2128 20
10 19 209

191778
14 1916 27
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A felvágás paraméterösszege: 41 

A számítási sorrend:
10, 11, 6, 12, 28, 9
2, 15, 16, 21, 20, 19,

6.5. Christensen és Rudd 2. példája [5]

Christensen és Rudd 2. példája

Átjelölve a gráfcsúcsokat :

24. ábra
Christensen és Rudd 2. példájához tartozó 

irányított gráf
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Modulok száma : 30

Kontu rok száma : 1

Körök száma: 31

Felvágás : 27 29
2 3
1 5
7 8

1312
A felvágás paraméterösszege : 5
A számítási sorrend:
13, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 5, 6, 8, 
9, 10, 20, 11, 1, 2, 29, 28, 27, 30, 22, 21, 12, 19, 7

6.6. Teszt példa

A körkeresés, a felvágás és a számítási sorrend 

meghatározás tesztelésére dolgoztam ki. A feladat tar
talmazza azokat a speciális eseteket, amelyek feldolgo
zásakor problémát okozhatnak.

25. ábra 

Teszt példa
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Modulok száma : 31
Kontúrok száma: 2

1. kontúr: Körök száma: 15
Optimális felvágás: 27 29

13 3
3027

12 20
12 11

32
A felvágás paraméterösszege:

2. kontúr: Körök száma:
Optimális felvágás: 16 

A felvágás paraméterösszege:

6

2
6

3

Számitási sorrend: 1

3, 4, 14, 5, 15, 23, 22, 21 20, 31,
29, 30, 28, 27, 26, 19, 11, 10, 2, 12,

1. kontúr:

13

2. kontúr: 6, 7, 17, 25, 24, 16 

18, 8, 9

•■V
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6.7. Shannon példája kénsavgyártásra [47]

;42

41 43
*

ЗЫ4 5)——(6 (4a8

*/119 10 .36
12

131

14 @-н§):6

15 '23W 25
140 39)

16 22

17 21

.18 20/•

26. ábra

Shannon és társai példája kénsavgyártásra

Modulok száma: 44
Kontúrok száma : 1
Körök száma: 
Felvágás: 2423

31 33
43

108
377
2524
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A felvágás paraméterszáma: 6 

A számítási sorrend:
25, 27, 28, 26, 10, 11, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 36, 39, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 40, 1, 3,. 18, 
19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 24, 31, 22, 23

6.8. Boyadjiev 1. példája [з]

Ezt a példát a Bulgár Tudományos Akadémia Kémiai 
Technológia Elméleti Alapjai Központi Laboratóriuma bo
csátotta rendelkezésemre. A burgaszi etiléngyártó üzem 

folyamatábrája és az annak megfelelő irányított gráf he
lyett csak a bemenő áramokat sorolom fel.
Kezdőcsucs Kezdőcsucs VégcsucsVégcsucs

17 3461 62
181762 58
1921 180

1 19 2422
1 16 3223
3 333224

554 6225
5 26 0 58

126 27 33
7 28 6458

318 29 32
109 6564

10 11 31 39
11 3012 27

1812 13 30
13 14 13 27

6614 15 65
15 16 2827
16 6717 66
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Kezdőcsucs Végcsucs Kezdőcsucs Végcsucs
67 5668 77
68 69 77 78
69 70 78 47

7170 47 49
71 72 49 50
28 29 5150
29 5126 52
25 26 52 53
34 35 53 54
35 59 54 34
35 10636 0

10636 37 50
34 56 5738

5938 37 58
37 039 60

616039 40
0 72 7342

7341 7442
41 74 7539
39 75 7643
39 76 6544x-

1040 73 79
79• 44 8045

45 80 8146
810 104 82

43 82 9244
104 105 9 20

916643 52
9152 49 92

105 . 20 2169
49 58 6348

7048 47 84
8447 55 85

998555. 56
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Kezdőcsucs VégcsucsKezdőcsucs Végcsucs

96 9784 83
21 9722 98

9883 82 99
86 99 10074

10086 10187
10119 10222
10087 10388
10388 89 76

8189 79 90
88 93 90 95
93 94 22 23
94 95 23 24
95 96 20 25

10596

Modulok száma : 
Kontúrok száma

106
3

1. kontúr: körök száma:
optimális felvágás: 

a felvágás paraméterösszege:

6
69 70

у 1

2. kontúr: körök száma: 5
optimális felvágás: 4947

47 55
5150
5352

a felvágás paraméterösszege: 4

3. kontúr: körök száma: 4

optimális fe'lvágás: 98
1312

a felvágás paraméterösszege: 2
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Számítási sorrend: 

64, 1, 2, 3
60, 61, 62, 106, 104, 42, 41, 58,

3. kontúr: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 10, 11, 20, 2l, 
22, 19, 4, 5, 6, 7, 32, 33, 12, 27, 30, 8

25, 31, 28, 29, 26

2. kontúr: 34, 35, 38, 36, 37, 39, 43, 55, 56, 77, 78, 
51, 52, 49, 48, 47, 50, 53, 54

57

1. kontúr: 70, 84, 85, 71, 72, 73, 79, 90, 86, 87, 88,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 105,
74, 75, 76, 65, 66, 67, 68, 69

83, 80, 89, 81, 82, 91, 92, 101, 102, 40, 44, 45, 46, 
23, 24, 63

6.9. Boyadjiev 2. példája 3

Ezt a példát is a BTA KTEAKL bocsátotta rendelkezé
sünkre. E szétválasztórendszer áramai a következők:

Kezdőcsucs Pa ramé te rszámVégcsucs

1 240
24'21
2431
2443
2454
2465
2476
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Kezdőcsucs Végcsucs Pa raméjte rszám

87 24
8 9 24

109 24
10 11 24
11 12 24
12 13 24
13 14 23
14 15 23
15 16 23
16 17 22
17 34 22
17 18 22
18 19 22
19 4 22
16 2132
32 33 20

1233 20
3132 3

31 29 3
1927 30
1930 8

13 27 20
27 28 3

2928 3
2629 3

199 20
21 1820

"21 1822
19 1622

22 23 8
23 24 8

23024 8
20 25 3

2625 3
2134 35 '
2135 59

35 36 3
36 37 3
34 638

638 37
:..37 639

1639 40
120 42
124142
1241 39
1639 43
1639 44
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Kezdőcsucs Végcsucs Pa raméterszám

164544
45 1646
43 1344
43 52 6
52 49 6
49 48 6
48 47 6
47 55 5
55 56 5
56 77 3
77 78 3
78 47 3
47 49 6
49 50 6

5150 6
51 52 6
52 53 6
53 54 6
54 34 6

1900 4
190 50 4

56 57 5
2159 58

0 60 3
60 61 3
61 62 3

✓ 62 58 3
62 55 3

0 58 4
58 64 20
64 65 20
65 66 20
66 67 20
67 68 20
68 69 20
69 70 20

71 1970
71 1972

1972 73
1973 74
1974 76-
197675
196576
187973

80 379
8180 3
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Kezdőcsucs Végcsucs Pa raméte rszám

81 82 3
9282 3

66 91 3
91 92 3
58 63 5
70 1984
84 1885
85 1899
84 83 3
83 82 3

1974 86
1986 87
1987 88

88 89 3
8189 3

125 1887
1888 93

93 1894
1894 95

95 1896
105 1696

96 1797
1797 98
1798 99

10099 18
100 101 14
101 10 2 14
Г0 2 14206
100 103 16
103 1676

179079
1790 95

1040 7
193 104 6
104 105 8
105 1669
106 107 5
107 108 5
108 109 5
109 116 5
116 117 5

118""117 5
119118 5

119 120 5
120 109 5
109 110 5
110 111 5
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VégcsucsKezdőcsucs Pa raméte rszám

111 106 5
112 111 5
113 112 5
113 106 5
107 122 5
122 123 5
123 118 5
123 124 5
117 124 5

1150 3
1140 3

114 115 3
115 116 3
125 126 18
126 127 17
127 128 17
128 17129
129 130 17
130 17138
138 139 17

15139 142
142 143 15
143 144 15
144 145 10
145 146 10
146 150 10

sl 27 17134
134 135 17
135 138 17

1200 3 .
1310 3

131 128 3
184 132 5
132 129 . 5
129 135 5
135 136 5
136 137 5

1330 3
133 130 3

. 139 
140

140 17
152 - 3
121116 3
148 30

148 • 143 3
15144 149

149 152 3
1470 3
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Végcsuc'sKezdőcsucs Pa raméterszám

147 146 3
150 151 10
151 152 7
152 153 7
153 155 7
155 156 5
156 160 5
160 145 5
145 142 21
142 135 21
135 113 7
156 157 7
157 158 3

1540 3
154 153 3
158 159 7
159 152 15
152 161 15
161 162 7
158 196 7
16 2 164 7
164 165 7
165 166 7
166 167 7
167 168 7
168 162 12
162 163 12

' 163 206 7
166 170 7
170 171 7
171 172 9
172 173 9
173 174 9
174 175 9
175 .176 8
176 177 8
177 170 8

178170 8
183178 3
1710 3

171 179 3
169"'0 3

169 164 3
183 184 6
184 185 6
185 186 6
186 187 6
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Kezdőcsucs Végcsucs Pa raméterszám

187 193 5
190 199 3

1910 6
191 185 6
184 192 5
187 188 5
188 189 5
189 184 9
150 194 6
194 197 5
197 145 5
135 141 5
141 181 5
180 181 5
181 172 4
180 182 4
182 175 5
141 262 6
197 198 6
198 145 11
194 195 9
195 152 3
196 194 5
199 203 5
203 204 5
204 205 5

2010 3
201 200 3
199 200 5
200 20 2 5

199202 5
206 207 14
207 208 6
208 20,9 6

210209 6
210 211 6
211 212 6
212 214 6
214 208 6
211 213 6

" 213 215- 6
215 216 6
210 219 9

2160 3
216 217 3

218 11208
218 220 7
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Kezdőcsucs Végcsucs Pa raméte rszám

221220 7
221 222 7
222 223 7
222 224 7
224 225 7
225 227 7
227 220 7
225 226 7
220 228 9
228 229 9
229 230 9
230 231 11

2310 12
231 13232
216 233 6
233 235 6
235 236 6
236 237 9
237 238 9
238 ' 239 9
0 233 3

233 234 3
262 240 5

241240 5
241 236 5

261240 4
239 242 9s
242 243 9
243 244 9
244 245 9
245 246 9
246 248 8
248 249 8
249 244 8

-250244 5
251250 5

246 247 7
251 252 4
252 253 4
261 239 4

" 253 254... 4
255254 4
256255 4
251256 4

251 . 257 5
207257 5
258 4255
259 4258
260 4259
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Modulok száma: 262

A példa 7 kontúrt tartalmaz. A felvágott áramok kon
túronként a következők:

1. kontúr: 71 1970
155 156 5
162 164 7

171170 7
188 189 5
194 197 5
144 10145
139 142 15
178 183 3
103 1676

2. kontúr: 209208 6
246 248 8
251 252 4

3. kontúr:
4. kontúr:

221220 7
109 116 5
106 107 5

s

5. kontúr: 56 77 3
47 49 6

50 649
39 637

12 136. kontúr: 24
19 1622

1997. kontúr: 200 5

A számítási sorrend: 
190, 42, 41, 1, 2, 3 

6 . kont u r: 13, 27, 30, 14, 15, 16, 32, 33, 17, 18, 19, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 2l, 22

28, 31, 29, 23, 24
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39, 43, 50, 51, 52, 49, 48, 77, 78, 47 55, 
56, 53, 54, 34, 38, 35, 36, 37

5. kontúr:

57, 59, 58, 64

1. kontúr: 183, 197, 198, 189, 184, 185, 186, 187, 193,
104, 132, 171, 164, 165, 166, 167, 168, 156,
157, 158, 196, 159, 160, 145, 142, 143, 144,
149, 146, 150, 194, 195, 151, 71, 72, 73,
79, 90, 74, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 105, 75, 76, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 84, 
85, 99, 100, 103, 125, 126, 127, 134, 128, 
129, 135, 130, 138, 139, 140, 152, 153, 155,
161, 162, 141, 181, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 170, 178, 188

80, 113, 112

4. kontúr: 107, 122, 123, 108, 116, 117, 118, 119, 120 , 
109, 110, 111, 106

124, 121, 262, 240, 261, 241, 163, 89, 81, 91, 101,
102, 206

2. kontúr: 252, 253, 254, 255, 256, 248, 249, 209, 210,
211, 213, 215, 216, 233, 235, 236, 237, 238,
239, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 251, 257,
207, 212, 214, 208,

/•

218

3. kontúr: 221 222, 224, 225, 227, 220 

223, 228, 229, 230, 231, 232, 226, 217,
258, 259, 260, 83, 82, 92, 136, 137, 179, 192, 63, 40, 
44, 45, 46, 25, 26

247, 234, 219,

7. kontúr: 200, 202, 199 

203 , 204 , 205
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ÖSSZEFOGLALÁS

Dolgozatomban összetett vegyipari rendszer-modellek 

moduláris-szekvenciális számitásával foglalkoztam.

Bebizonyítottam azokat a tételeket, amelyek a dekom-- 

poziciós elv irányított gráfokkal reprezentálható szerke
zetű összetett rendszerekre történő alkalmazása helyessé
gének matematikai igazolásához szükségesek, egyúttal eg
zakt definíciót adtam az előforduló fogalmakra.

Röviden összefoglaltam a modul-orientált dekompozi- 

ciós módszer előnyeit és hátrányait és áttekintést adtam 

a legismertebb számítási sorrend meghatározó módszerekről.

Utvonalkereső algoritmust dolgoztam ki nagy rendsze
rek irányított gráfjai köreinek és kontúrjainak meghatá
rozásé ra.

A back-track szabály módosításával olyan algoritmust 

dolgoztam кд. az iterálandó áramok meghatározására, amely 

elvileg generálni tudja az optimális felvágást, de számi- 

tógépidő korlátozás esetén is generál jó, közel optimális 

megoldást.

Feldolgozási idő szempontjából kedvező algoritmust 

készítettem az előző lépésekben feldolgozott gráf csúcsai 
számítási sorrendjének meghatározására. Az eddig alkalma
zottól eltérő "beszúrás a láncba" műveletet használtam, 
ezért annak helyességét bizonyítottam.

Mindhárom algoritmus előnyei különösen nagy rendsze
reknél jelentkeznek, ezért kézenfekvő volt általánosítá
suk egyenlet-orientált feldolgozásra is.
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Kiterjesztettem a módszert vegyes /egyenleteket és 

modulokat is tartalmazó/ rendszerek esetére is úgy, hogy 

az egyenletrendszerhez hozzávett modulok nem növelik a 

változók számát /mint a szakirodalomban/, hanem csökken
tik. Stewardnak [52] a particionálás egyértelmüségére 

vonatkozó tétele felhasználásával lehetőség nyilt a vál
tozó kijelölés dekompoziciójára is.

Modul-orientált feldolgozásra teszteltem a módszert 
a szakirodalomban fellelhető problémákra, ezenkivül né
hány, a gyakorlatból vett, ipari méretű példán is ismer
tetem a program által szolgáltatott eredményeket.
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JELÖLÉSJEGYZÉK

6 oszlopos mátrix, mely a feldolgozandó gráfot tá
rolja a memóriában

műveleti egység

mátrix, melynek soraiban a vizsgált gráf köreit tá
rolj uk

A

A1
В

P állandó

kö rmát rixC

segédmát rix

irányitott gráf szomszédossági mátrixa 

a szomszédossági mátrix к -ik hatványa 

mát rix

C1
D

кD

°1
°1 D mátrix к -ik hatványa 

E (£ ZXZ \ WXW )

" <Vzr> (£E)
a gráf éleinek halmaza 

a gráf éleie .
X

f
■ egyenletek

f .
J J

G(Z,E) irányitott gráf

gráf, G gráf jelfolyamatgráfja 

számláló

H

i

a körök számaI

számlálóк
K1 a gráf körei
K2

modulM .
í
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egyenletek száma 

elérhetőségi mátrix 

p mátrix transzponáltja 

gráfcsucs súlya

n

P

pt

P(sm>
PUSH(a) veremmüvelet /az a elem verembe helyezése/

veremmüvelet /az a elem kivétele a veremből/POP (a)

Rl 1 R2 J
felvágóhalmazé к

segédvek to r 

g ráfcsúcs

S

sm
sm gráfcsucsot közvetlenül követő gráfcsucs 

gráfcsucsot közvetlenül megelőző gráfcsucs 

,vnj valódi gráfcsucsok halmaza

T<sm> 
T'1‘sm> sm 

v = { ' V2 ' • • •

vektor

W = fiktiv gráfcsucsok, a rendszer környezetét
rep rezentálj ák

V1

и
sulyok

Wij
Z = V U w gráfcsucsok halmaza
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