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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність роботи. Технологічні комплекси (ТК) харчової 
промисловості є складними системами. В складі ТК можна виділити окремі 
підсистеми, кожна з яких має свої критерії управління, математичні моделі та 
обмеження. Підсистеми ТК мають численні зв'язки між собою за 
матеріальними та енергетичними потоками, а також за впливом на якісні 
показники напівпродуктів та готового продукту. При оцінці ефективності 
функціонування ТК саме взаємні зв'язки між підсистемами мають найбільш 
суттєве значення. В той же час в харчовій промисловості при автоматизованому 
управлінні ТК фактично не враховуються взаємні зв'язки між підсистемами, 
відсутня автоматична координація їх роботи, що значно знижує техніко-
економічні показники функціонування автоматизованих ТК. 

При вирішенні задачі координації складних ТК виникає ряд специфічних 
задач, які досліджувались та опубліковані в роботах: Месаровича М., Мако Д., 
Фрідмана О.В., Фрідмана О.Я., Алієва Р.А., Ліберзона М.І., а для умов харчової 
промисловості: Ладанюка А.П., Ладанюка О.А., Заєць Н.А. та інші. 

Таким чином робота з вирішення задач координації є актуальною, так як 
використання нових підходів при управлінні складним ТК цукрового заводу на 
основі методів та алгоритмів координації дає можливість оперативно приймати 
оптимальні рішення при виникненні різних складних ситуацій. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана згідно з планом науково-дослідних робіт кафедр автоматизації 
процесів управління та автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій 
Національного університету харчових технологій «Наукові основи створення 
автоматизованих систем управління для комп'ютерно-інтегрованих виробництв 
харчової промисловості» (номер державної реєстрації 0112U001496) та 
«Розроблення ефективних структур управління біотехнологічними 
комплексами в класі організаційно-технологічних систем» (номер державної 
реєстрації 0109U008311). 

Метою роботи є підвищення ефективності функціонування ТК цукрового 
заводу за рахунок удосконалення систем автоматизації шляхом використання 
алгоритмів, процедур, методів координації та методів ситуаційного управління. 

Задачі дослідження 
- системно-технічний аналіз ТК та показників його функціонування; 
- формування критеріїв координації; 
- виділення підсистем ТК з використанням методів декомпозиції; 
- розробка алгоритмічного та програмного забезпечення системи координації 
підсистем ТК цукрового заводу з системою підтримки прийняття рішень 
(СППР); 
- розробка структур та методів координації підсистем ТК; 
- формування сукупності ситуацій та правил для СППР дифузійного та 
випарного відділень; 
- розробка загальної структури системи автоматизованого управління ТК 
цукрового заводу. 
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Об'єктом дослідження є технологічний комплекс цукрового заводу. 
Предметом дослідження є алгоритми, принципи та структури систем 

координації для автоматизації процесів координації підсистем ТК. 
Методи досліджень. В основу досліджень покладено методи теорії 

автоматичного керування, системного та статистичного аналізу, нечіткої логіки, 
оптимізації, математичного моделювання, координації. 
Наукова новизна 

- вперше розроблено структуру системи ситуаційного координування 
підсистем ТК цукрового заводу (патент № 73051), що дає можливість 
розробити нову систему керування ТК цукрового заводу з врахуванням 
координації підсистем ТК та аналізу виробничих ситуацій; 

- вперше розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення процедур 
координації підсистем ТК цукрового заводу, яке має в складі СППР; 

- удосконалено формулювання задачі координації для ТК цукрового заводу 
шляхом зміни структури задачі координації, що дає можливість більш 
точно вирішити поставлену задачу, що в свою чергу призводить до 
збільшення ефективності функціонування ТК цукрового заводу; 

- удосконалено математичну модель дифузійної установки похилого типу, 
шляхом введення додаткового диференціального рівняння, яке описує 
концентрацію цукру в дифузійному соці, що дає можливість вирішувати 
поставлену задачу координації; 

- удосконалено сукупність ситуацій та порад для випарної установки з 
врахуванням найбільш суттєвих та найбільш поширених причин 
виникнення нештатних ситуацій; 

- удосконалено систему автоматизації ТК цукрового заводу для 
дифузійного та випарного відділення, що у комплексі з запропонованим 
програмним забезпеченням підвищує техніко-економічні показники 
функціонування ТК; 

- знайшли подальший розвиток процедури формування задачі координації 
підсистем ТК, що дає можливість більш ефективно розв'язувати 
поставлену задачу координації. 

Практичне значення та реалізація одержаних результатів. Одержані 
результати можуть бути використані в процесі проектування, розробки та 
впровадження нових та модернізації існуючих систем автоматизації 
технологічних об'єктів в харчовій промисловості, а також при проектуванні 
систем діагностування. 

Результати роботи пройшли імітаційну перевірку на кафедрі автоматизації 
процесів управління НУХТ, використовуються у навчальному процесі при 
підготовці фахівців з напряму «Автоматизація процесів управління» та передані 
для подальшого впровадження на підприємстві. 

Апробація роботи. Основні результати досліджень доповідались і 
обговорювались на наукових конференціях Національного університету 
харчових технологій у 2008-2014 рр.; міжнародних конференціях з 
автоматичного управління, зокрема "Автоматика-2012" (Київ) , "Автоматика-
2013" (Миколаїв) та ін. 
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Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 друкованих праць, в яких 
викладено основний зміст виконаних досліджень, з них одна стаття в 
міжнародному журналі, 5 статей в фахових виданнях, 2 патенти на корисну 
модель та 10 тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура та об'єм дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 
складається з вступу, чотирьох розділів, списку літератури з 140 найменувань і 
6 додатків. Повний обсяг дисертації 191 стор., з яких зміст викладено на 145 
стор. друкованого тексту, містить 72 рисунків, 12 таблиць та 6 додатків. 

Особистий внесок у розробку наукових результатів. Усі основні 
положення та результати дисертаційної роботи, що захищаються, одержані 
автором самостійно. У наведених публікаціях здобувачем виконано наступне: в 
[1] запропоновано новий підхід до управління складними неперервними ТК, 
який поєднує в собі переваги ситуаційного управління та управління за 
допомогою координації підсистем; в [2] розкрито можливість використання 
еталонних моделей при розв'язанні задачі координації; в [3] наведено 
можливість оцінки ефективності систем автоматизації за рахунок використання 
функції втрат; в [4] наведено особливості розв'язання задачі координації в 
технологічних комплексах неперервного типу; в [5] наведено сучасні методи 
управління, які використовуються для технологічного комплексу цукрового 
заводу; в [6] розкрито метод координації підсистем ТК цукрового заводу в 
умовах невизначеності. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
Вступ. Показана актуальність роботи, яка визначається необхідністю 

розробки системи координації підсистем ТК цукрового заводу для підвищення 
ефективності його функціонування. Визначено об'єкт та предмет досліджень, 
сформульовано мету та задачі дослідження, наукову новизну та практичне 
значення одержаних результатів. Наведено інформацію про структуру та об'єм 
роботи, публікації та особистий внесок автора дисертації, а також про авторів 
подібних досліджень. 

В першому розділі наведено загальну характеристику ТК цукрового 
заводу як складної динамічної системи. Наведено графові моделі дифузійного, 
сокоочистного та випарного відділень. Проаналізовано існуючі науково-
технічні розробки з автоматизації складних динамічних систем. Наведено 
функціональні рівні керування ТК. Обгрунтовано необхідність задачі 
координації підсистем в складних динамічних системах. Зазначено, що ТК 
неперервного типу, зокрема ТК цукрового заводу, з точки зору задач 
управління відрізняються багатовимірністю, наявністю окремих стадій 
переробки сировини та напівпродуктів, складними зв'язками між стадіями, які 
реалізуються на технологічному обладнанні великої одиничної потужності. При 
цьому автоматизація окремих стадій ТК (дільниць, підсистем) не дає 
можливості досягти високих техніко-економічних показників роботи ТК в 
цілому, тому що вони суттєво залежать від взаємних зв'язків між підсистемами 
ТК, що об'єктивно приводить до необхідності розробки задачі координації 
роботи управляємих підсистем. 
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Показано, що якщо глобальна цільова функція (для ТК) має техніко-
економічний зміст (прибуток, собівартість, витрати і т.д.), то вона є адитивною, 
що дає можливість розв'язувати загальну задачу управління як сукупність 
локальних (для підсистем). Таким чином, виникає необхідність створення 
ієрархічної системи управління на основі використання методів багаторівневої 
оптимізації та методів декомпозиції. 

Сьогодні виявляються три важливі тенденції в зміні підходу до 
координації. Це: 

- зниження жорсткості вертикальних зв'язків; 
- розширення горизонтальних зв'язків; 
- відхилення від ієрархічності як головного принципу координації і, як 
наслідок, часткова заміна вертикальних механізмів координації 
горизонтальними. 

Таким чином за рахунок удосконалення систем автоматизації шляхом 
використання алгоритмів, процедур, методів координації можна отримати 
підвищення ефективності функціонування ТК цукрового заводу. 

У другому розділі проведено техніко-економічний аналіз функціонування 
ТК цукрового заводу, який виявив ряд характерних ознак: 

- висока вартість сировини в структурі собівартості продукції та 
зростаюча вартість паливних ресурсів вимагають забезпечення 
мінімальних втрат цільового продукту; 
- сировина змінює свої властивості в залежності від терміну зберігання та 
зони виробництва; 
- сезонність виробництва накладає додаткові вимоги до управління ТК; 
- змінюваність в широкому діапазоні характеристик основного та 
допоміжного обладнання внаслідок його зношування та тривалої 
інтенсивної роботи, що приводить до зміни ресурсів управління та 
показників статичних та динамічних характеристик апаратів і ТК в 
цілому, що викликає необхідність оперативної ідентифікації 
характеристик об'єктів управління. 
В складі кожного ТК при створенні розподілених систем управління 

можна виділити різну кількість підсистем в залежності від поставлених критеріїв 
та мети. З точки зору задач управління в складі ТК існує оптимальна кількість 
підсистем: при збільшенні їх числа задача управління кожною підсистемою 
спрощується, але значно зростають затрати на координацію їх роботи. Крім 
того, зміст координації може бути різним: в одному випадку достатньо 
обмежетись зміною витрат матеріальних потоків (навантаження), в іншому -
необхідно змінювати і технологічні режими підсистем. 

Для постановки задачі координації необхідно провести аналіз 
досліджуваного ТК (наприклад, за методологію IDEF0 - Integrated computer 
aided manufacturing DEFinition for Function Modeling), виділити підсистеми, 
сформувати комплекс на основі виділених підсистем. Для побудови структури 
управління використовується метод декомпозиції, що дозволяє розглядати ТК 
як сукупність підсистем 
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газ 

Ор. з 

Сокоочистка 

О ч и щ е н и й сік Кількість сухих 
речовин 15% 

Ûp. 5 

Кристалізація 
цукру 

Цукор-п ісок 
Ûp. 5 

Кристалізація 
цукру 

Ûp. 5 

Кристалізація 
цукру 

Меляса 

Рис. 1. Структура ТК цукрового заводу 

На рис. 1 за допомогою IDEF0 відображено прийняту для дослідження 
структуру ТК цукрового заводу. 

Для кожної з виділених підсистем існує задача оптимізації із своїми 
критеріями та моделями. 

Якщо для кожної з координованих підсистем відомі критерії 
оптимальності і вони мають вигляд інтегральної функції 

t 

It = J F ( X , U, Z, t)dt ^ 0 
0 . (1) 

то в умовах, коли є протирічні вимоги до систем, застосовуються методи 
зведення багатокритеріальної задачі до однокритеріальної: 

- наприклад, лінійна згортка 
m 

I(x) = Е CtIt (x) ^ extr 
W , . . (2) 

Тоді оцінку функціонування ТК з САУ з координацією підсистем 
доцільно виконати на основі узагальненого економічного показника типу 
прибутку: 

П =\Т.(ВДК - Е Vdt (3) е 

О к=1 І =1 

де ТЗВ - звітний період часу; 
ВК, ЦК - відповідно випуск та ціна к-го продукту; 
Зе - витрати на випуск продукції, включаючи витрати на систему управління. 

Описані проміжні задачі, необхідні для вирішення задачі координації та 
проаналізовані особливості формування системи управління для складних ТК. 

В третьому розділі проведено статистичний аналіз таких технологічних 
змінних як витрата стружки, витрата дифузійного соку, витрата дифузійного 
соку на випарку. 

Т 
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Розглянута система статистичного контролю, яка дозволяє в оперативному 
режимі оцінювати стабільність багатопараметричного процесу і 
відслідковувати порушення процесу для прийняття керувальних дій. Система 
може бути використана як для ТП, так і при експлуатації апаратури для 
контролю параметрів, значення яких повинні перебувати в заданих межах. 

Розглянуто дескриптивний аналіз, який дозволяє в автоматичному режимі 
виявити статичні та динамічні властивості різних процесів, отримати додаткову 
інформацію про взаємозалежності окремих параметрів, про зміну стану 
функціональних груп параметрів технологічного процесу. Така інформація дає 
можливість підвищити якість управління і отримати необхідні відомості для 
формування оптимізуючих управлінських дій. 

Приклад виведення результату дескриптивного аналізу спостережень за 
параметром «Витрата стружки» представлена на рис. 2. 

ДЕСКРИПТИВНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРА «Витрата стружки» 
Середнє = 158,89 
Дисперсія = 1,87 
СКВ = 1,56 
Коефіцієнт варіації = 0,0064 
Асиметрія = 1,84 
Ексцес = 3,45 
Медіана = 159,12 
Мода = 159,04 

ІНТЕРВАЛЬНА ОЦІНКА ПАРАМЕТРА «Витрата стружки» 
Довірчий рівень: 0,94 
Інтервальна оцінка середнього: [120,45 180,42] 
Інтервальна оцінка скв: [0.97 1.67] 

ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗ О ВЛАСТИВОСТЯХ «Витрата стружки» 
Довірчий рівень: 
ГІПТОТЕЗА НОРМАЛЬНОСТІ СУПЕРЕЧИТЬ спостереженням 
ГІПОТЕЗА НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУПЕРЕЧИТЬ спостереженням 

Рис. 2. Приклад виведення результату дескриптивного аналізу 
спостережень за параметром «Витрата стружки» 

Отримані статистичні характеристики декількох технологічних змінних 
наведені в табл. 1. Витрата дифузійного соку має досить велику дисперсію, що 
говорить про необхідність покращення процесу управління. Варіювання 
витрати дифузійного соку знаходиться на середньому рівні, так як коефіцієнт 
варіації перевищує 10%. Всі технологічні змінні мають від'ємну асиметрію, що 
свідчить про те, що більшість відхилень додатні відносно математичного 
сподівання. Крива щільності розподілу витрати дифузійного соку на випарку не 
відповідає нормальному розподілу, бо коефіцієнт ексцесу менший за нуль. Так 
як коефіцієнти ексцесу змінних витрати стружки та витрати дифузійного соку 
додатні, то їх криві розподілу мають вищі та «гостріші» вершини ніж крива 
нормального розподілу. 
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Таблиця 1 
Характеристики розподілення ряду 

Витрата 
стружки 

Витрата 
дифузійного соку 

Витрата 
дифузійного соку 

на випарку 
Вибіркове середнє 109,57 117,53 135,08 

Вибіркова дисперсія 33,72 256,97 42,42 
Середньоквадратичне 5,80 16,03 6,51 

відхилення 
Коефіцієнт варіації 0,053 0,136 0,048 

Коефіцієнт асиметрії -10,32 -1,446 -0,423 
Коефіцієнт ексцесу 163,19 1,991 -0,534 

Щоб охарактеризувати внутрішню структуру випадкового процесу, тобто 
врахувати зв'язок між значеннями випадкового процесу в різні моменти часу 
або, іншими словами, врахувати ступінь мінливості випадкового процесу, було 
розраховано кореляційні (автокореляційні) функції випадкового процесу. 

Для аналізу стабільності процесу за окремими (некорельованими) 
параметрами були використані контрольні карти Шухарта для середніх значень 
і стандартних відхилень 

В картах Шухарта одночасно з побудовою карти середніх значень 
будується карта розмахів відповідних вибірок. Якщо карта середніх значень 
дозволяє визначити вихід з ладу технологічного процесу, то карта розмахів 
призначена для виявлення погіршення точності управління. Причиною цього 
може бути, наприклад, зношування технологічного обладнання, інструментів 
або погіршення якості комплектуючих та матеріалів. 

Рис. 3. Контрольна карта витрати дифузійного соку на випарку (т/год) 
(прогноз) 
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За допомогою контрольних карт Шухарта представлено тенденцію зміни 
середнього значення та якості процесу витрати дифузійного соку на випарку 
(рис. 3). 

Так як графік не перетинає контрольні межі, це означає, що процес 
знаходиться в статистично керованому стані. Відбувається покращення 
процесу, так як прогнозний тренд вказує на зменшення середнього значення та 
звуження контрольних меж. 

За критерієм Пірсона були перевірені на відповідність гіпотезі 
нормального розподілу при рівні значущості 0,05 вибірки технологічних 
змінних витрата стружки, витрата дифузійного соку, витрати соку на випарку. 
Серед проаналізованих вибірок технологічних змінних тільки вибірка 
технологічної змінної витрата стружки відповідає нормальному закону 
розподілу з відповідним рівнем значущості 

Розглянуто можливість оцінки ефективності системи координації за 
допомогою функції втрат. 

Можливе поєднання статистичних методів оцінки ефективності 
виробництва з методом оцінки за допомогою функції втрат. Розглянуті підходи 
надають можливість в оперативному режимі оцінити стабільність 
багатопараметричного процесу, виявити несприятливі тенденції зміни 
контрольованих параметрів, заздалегідь виявити несправність робочого 
обладнання та збільшити ефективність виробництва в цілому. 

Для вирішення поставленої задачі координації використані математичні 
моделі виділених підсистем: дифузійного відділення, очисного та випарного 
відділень, причому очисне відділення розглядається як квазістаціонарне. 

Математичні описи похилого дифузійного апарату та випарної установки 
складені з урахуванням особливостей роботи обладнання, законів гідравліки, 
динаміки і теплових законів; рівнянь якісних показників продуктів, 
загальновідомих формул розрахунків. 

Проте відомі математичні моделі дифузійного апарату потребували 
структурної адаптації, так як відсутність технологічної змінної вмісту цукру в 
дифузійному соці не дає можливості вирішити задачу координації. 

Якщо класичний метод розв'язання задачі координації відображає 
двохрівнева система, де на першому рівні виділяються функції мети для кожної 
з підсистем та відбувається пошук оптимуму локальних функцій мети, а на 
другому рівні (після виведення глобального критерію) за рахунок узгодження 
взаємодій між цими підсистемами пошук таких значень змінних, при яких 
досягається екстремум глобального критерію, то у запропонованому 
програмному забезпеченні метод вирішення задачі координації відрізняється 
тим, що задача координації зводиться до однорівневої, тобто відсутня 
оптимізація підсистем, так як не виділяються функції мети, а пошук оптимуму 
глобального критерію відбувається за рахунок прогнозування взаємодій між 
підсистемами на основі їх математичних моделей. 

Виведена адаптована математична модель теплообмінної частини похилого дифузійного апарату має вигляд: 
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1.157 d Л 0 + Л в, = 0.43 А в + 0.54 А в2 + 0.03 А 0 . - 0.27 A G + 0.15 A G, ; 
7 . 1 с 2 п 1 с дс ' dt 

1.169 d Л 0 2 + Л в = 0.43 Л в + 0.54 Л в + 0.03 Л в - 0.14 A G + 0.04 А G л„ ; 

d Л в , 
1.181 — ^ + Л в 3 = 0.43 Л в 2 + 0.54 Л в 4 + 0.03 Л в п 3 - 0.04 Л Gc + 0.03 Л G дс ; 

1.193 d Л в 4 + Л в 4 = 0 .43 Л в 3 + 0 .33 Л в б + 0 .03 Л в п 4 + 0 .21 Л в ж + 0 .92 Л G 6 + 
dt 

+ 0.92 Л Gx - 0.87 Л G дс + 0.09 Л Gc ; 

0.0887 d Л в п 1 + Л в . = Л в. + 279 .91 Л G . ; 
dt п 1 1 п 1 

d Л в , 
0.0393 ^ + Л в п 2 = Лв 2 + 288 . 9 Л G n 2 ; 

dt п 2 2 п 2 

0.0489 d Л в п 3 + Л в п 3 = Лв 3 + 286 . 5 Л G n 3 ; 

0.0715 ^ А 0 ^ + л в 4 = Л в 4 + 282 .3 Л G 4 , п4 4 п4 

dc 2742 ^ + Л с 2 = 0.83 Л с - + 0.0037 Л G . - 0.003 Л G k - 0.0000 9 Л G . dt 2 1 str otk j 

де Л015 Л02, Л03, Л04, Л0п1, Л0п2, Л0п3, Лвп4 - температури сокостружкової 
суміші та пари в парових камерах у відповідних зонах апарату; 
AG^, ЛGn2, ЛGn3, ЛGn4 - витрати пари у відповідних зонах апарату; 
AGc, AGдс, AG6, AG:M, - витрати відповідно стружки, дифузійного соку, 
барометричної та жомопресової води, Л0с, Лвб, Л0ж - температури стружки на 
вході в дифузійний апарат, барометричної води та жомопресової води 
відповідно; Лв1, Л0 2 , Л03 , Л04 - температури сокостружкової суміші у 
відповідних зонах апарату; Лс13 Лс2- концентрації цукру в стружці та 
дифузійному соці; AGstr, AGotk, AG. - витрати стружки, дифузійного соку та жому. 

Крім алгоритмів координації в роботі розглянуті й алгоритми та методи 
ситуаційного керування для подальшого поєднання цих двох підходів та 
отримання системи, яка буде гарантувати можливість оперативного прийняття 
оптимальних рішень в складних ситуаціях та збільшення ефективності 
функціонування ТК. 

Для реалізації системи ситуаційного управління використовуються 
основи теорії нечіткої логіки. Для управління на базі нечіткої логіки 
характерним є безпосереднє застосування експертних знань, які формуються 
якісно, для генерування необхідних керувальних впливів на об'єкт. Знання 
щодо взаємодії з процесом за цією методикою подаються у формі правил виду: 

ЯКЩО (початкова ситуація), ТО (відповідна реакція) 
За допомогою експертів обираються лінгвістичні змінні Ai, формуються 

кількість та вид функцій належності juAi ( x) для відповідних змінних. 
Система нечіткого виведення представляє собою сукупність таких елементів: 

- блок введення нечіткості (fuzzification); 
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- база нечітких знань, що формується спеціалістами предметної області у 
вигляді сукупності нечітких предикатних правил; 
- механізм логічного виводу рішень; 
- блок приведення до чіткості (defuzzification). 

В четвертому розділі розглянуто задачу розробки системи автоматизації 
процесів координації підсистем ТК з використанням ситуаційного управління, 
яка швидко і оперативно в режимі реального часу приймає оптимальне рішення 
для управління складними ТК, що сприяє підвищенню ефективності 
функціонування ТК. 

Поставлена задача розв'язується за рахунок того, що система 
автоматизації процесів координації підсистем ТК цукрового заводу з 
використанням ситуаційного управління містить в своєму складі координатор, 
класифікатор, базу знань, розв'язувач, аналізатор. В режимі реального часу 
координатор розв'язує задачу координації за принципом прогнозування 
взаємодій, координатор в явному вигляді визначає момент часу та дії 
координації, що мінімізує ймовірність виникнення нештатних ситуацій, а якщо 
вже така ситуація виникла, то шукають ідентичні ситуації в базі знань, а при 
відсутності подібних, координатор на основі описів об'єкта управління і 
процесів, що протікають в ньому, переглядає вплив обраного ним рішення на 
кілька кроків вперед, а при вдалому прогнозі координатор приймає відповідне 
рішення з подальшим занесенням ситуації та виробленого управління до бази 
знань. 

На рис. 4.1 представлена структура запропонованої системи автоматизації 
процесів координації з використанням ситуаційного управління. 

Рис. 4. Структура системи автоматизації процесів координації 
підсистем ТК цукрового заводу з використанням ситуаційного управління 

Технічний результат отримується за рахунок створення оптимальних 
корегуючих дій, що дозволяє підвищити ефективність функціонування ТК 
цукрового заводу. 

Система в режимі реального часу зчитує з бази даних значення 22-х 
технологічних змінних, необхідних для розв'язання поставленої задачі. 
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Керувальне рішення приймається щодо зміни 5 технологічних змінних: витрата 
соку при вирішенні задачі координації; витрата соку, витрата стружки, частота 
обертання, рівень в ДУ, температурний режим при ситуаційному управління 
для повернення у штатний стан. 

Запропонована система управління ТК цукрового заводу складається з 
вже наявної ІАСУ та доповненою системою координації підсистем ТК, що 
може бути інстальована на окремий ПК. Наприклад, на рис. 4.6 відображено на 
нижньому рівні виділені підсистеми (які мають найбільш складні нелінійні 
зв'язки), необхідні для управління кожної підсистеми ПЛК та ПК з SCADA та 
на верхньому рівні структуру розробленої системи управління, яка в свою чергу 
складається з бази даних, куди записуються дані з кожної підсистеми та 
прийнятті розробленою системою керувальні рішення, блоків координації та 
СППР. Блок координації на основі відомих математичних моделей за 
принципом прогнозування знаходить оптимальне рішення для збільшення 
ефективності функціонування ТК, щоб прибуток ТК був максимальним. 
Розв'язок задачі координації сприяє зменшенню ймовірності відхилень значень 
технологічних змінних за межі допустимих діапазонів. 

Блок СППР складається з двох складових. Блок «дифузійне відділення» 
приймає рішення, використовуючи методи нечіткої логіки: за допомогою 
«блоку фазифікації» значення необхідних технологічних змінних 
перетворюються в нечіткі значення; при спрацюванні відомих правил з «бази 
правил» приймаються потрібні рішення, після чого відбувається агрегація по 
кожній технологічній змінній; з допомогою «блоку дефазифікації» прийнятті 
рішення перетворюються у чітку форму і виводяться у зрозумілому для 
оператора вигляді. 

Рис. 5. Структура системи управління ТК 
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Блок «випарне відділення» за допомогою порівняння поточної ситуації з 
ситуаціями в «базі ситуацій» виводить інформацію оператору у разі виникнення 
нештатної ситуації, присутній в базі. 

У випадку автоматичного режиму роботи прийнятті рішення з «блоку 
координації» та «дифузійного відділення» записуються до бази даних. 

СППР значно прискорює процес прийняття рішень оператором, під час 
виникнення нештатних ситуацій, за рахунок порад щодо усунення цих 
ситуацій, отриманих з досвіду експертів з проблеми, підвищує якість розв'язку 
задачі і дає економію ресурсів. 

Розв'язком задачі координації є знаходження такого значення відкачки, 
при якому прибуток ТК є максимальним. При чому оптимальне значення 
відкачки залежить від значень багатьох технологічних змінних і пошук 
оптимального значення має відбуватись постійно. За рахунок СППР для 
дифузійного та випарного відділення в розробленій системі передбачено 
можливість усунення нештатних ситуацій. СППР дифузійного відділення, 
використовуючи принципи нечіткого управління та виділені найбільш суттєві 
35 правил для 8 технологічних змінних, приймає чітке рішення щодо 
керувальних дій по 5-м технологічним змінним. СППР випарного відділення, 
враховуючи 10 сформованих найбільш поширених ситуацій, виводить 
оператору можливі причини виникнення та поради для вирішення поточної 
проблеми. СППР випарного відділення містить 27 виділених можливих причин 
та відповідних для них порад. 

В автоматичному режимі система координації підсистем ТК записує 
прийнятті рішення в базу даних Excel. За допомогою SCADA оптимальні 
значення технологічних змінних зчитуються з бази даних та передаються на 
ПЛК, після чого вже встановлюються на виробництві за допомогою виконавчих 

Програма 
координації 

Ба за даних 

SC A D A 

П Л К 

Рис. 6. Структура система управління 
Запропоновану систему можна розглядати як систему регулювання з 

еталонною моделлю (рис. 7), яка складається з автоматичного регулятора (АР); 
об'єкта (О), на який діють сигнали управління U і збурення Z; блоку 

механізмів (рис. 6). 

Задача координації 
орі(Відкачка)=>тах(Прибуток) 

СППР 

Дифузія 
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10 ситуацій. 
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координації (БК); еталонних моделей (ЕМ); блоку системи підтримки 
прийняття рішень (БСППР). Вибір блоку, який буде приймати рішення, 
відбувається в залежності від поточної ситуації: якщо немає суттєвих відхилень 
від допустимих меж значень, то з допомогою еталонних моделей блок 
координації шукає таке нове задане значення для системи, яке збільшить 
критерій ефективності функціонування системи; якщо ж присутні суттєві 
відхилення від допустимих меж значень технологічних змінних, блок СППР 
приймає управлінські рішення для повернення регульованої змінної до заданих 
меж. Запропонована адаптивна система управління з еталонною моделлю дає 
можливість як збільшити ефективність функціонування системи за рахунок 
знаходження оптимального заданого значення в залежності від критерію 
управління, так і пришвидшити вихід системи із нештатного стану за рахунок 
СППР. 

Рис. 7. Структура адаптивної система управління з еталонною моделлю 

Запропонована САУ з еталонною моделлю має суттєві відмінності від 
класичної АСЕМ. В запропонованій САУ задане значення не є оптимальним 
для системи, отже задачею запропонованої САУ є знаходження цього 
оптимального значення, коли задачею класичної АСЕМ є мінімізація 
відхилення вихідної технологічної змінної в ЕМ від вихідної технологічної 
змінної об'єкта, а задане значення є незмінним. 

Система координації підсистем ТК цукрового заводу з СППР розроблена 
в середовищі MATLAB як додаткова програма для вже існуючих ІАСУ. На 
рис.8. представлені підсистеми дифузійного, очисного та випарного відділень у 
Simulink, які використовуються у якості еталонних моделей, та блок нечіткого 
управління для СППР. 

Глобальний критерій має наступний вигляд, де вихід цукру, витрата пари 
і витрата стружки мають складну нелінійну залежність від відкачки: 
П=4,6грн/кгGцукру-0,1984грн/кгGnари-0.338грн/кгGстр- Const (4) 

де Const - постійні витрати, тобто які не залежать від технологічного 
режиму: на основну та додаткову заробітню плату, на утримання та 
експлуатацію обладнання, цехові витрати, загальнозаводські витрати. 
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Рис. 8. Підсистеми ТК та блок нечіткого управління 

Блок СППР для випарного відділення являє собою сукупність найбільш 
поширених нештатних ситуацій, причин їх виникнення та порад щодо усунення 
цих ситуацій. 

Виділені з допомогою експертів найбільш поширені нештатні ситуації, 
які трапляються на випарній установці наведені в табл.2. 

Для кожної ситуації сформована сукупність причин та порад. 
Головне вікно розробленої система координації підсистем ТК цукрового 

заводу з СППР складається з двох основних блоків (рис. 9). В блоці 
«координація» відображається поточні значення витрати стружки, витрати 
дифузійного соку, розраховане оптимальне значення витрати та економія при 
зміні поточного значення витрати дифузійного соку на оптимальне. Для 
наочності відображається графік залежності змінної частини прибутку від 
витрати дифузійного соку у відсотках. 

Блок «Система підтримки прийняття рішень» складається з двох частин: 
В «Випарному відділенні» відображаються десять найбільш поширених 

нештатних ситуацій. У разі виникнення такої ситуації, вона підсвічується 
червоним кольором. При натисканні на ситуації відображається вікно, в якому 
вказуються можливі причини виникнення даної ситуації та поради для її 
усунення. 
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Таблиця 2 
База ситуацій СППР (Випарне відділення ) 

№ Значення 
інформативного 
параметру 

Ситуація, яка відбулася 

1 T_pidigrivn<110 Не забезпечується нагрівання соку до заданої температури 

2 KondensCykr 
=істина 

В конденсаті підігрівника виявлена цукроза 

3 VSH<35 Низький вміст сухих речовин в сиропі 

4 P_ostkorp<0.1 Розрідження в надсоковому просторі останнього корпусу 
ВУ нижче допустимого 

5 PinennyaSoky=істина Пінення соку (сиропу) 

6 ZabarvlSoky =істина Значне наростання забарвленості соку в процесі його 
згущення 

7 pH_suropy<7 Значне зниження лужності сиропу 

8 pH_suropy>8 Підвищення лужності сиропу 

9 pH_soky<6 Зниження рН дифузійного соку 

10 L sokyzbir>80 Збільшення рівня соку в збірнику перед першим корпусом 
ВУ 

В «Дифузійному відділенні» відображаються лінгвістичні поради системи 
щодо п'яти технологічних змінних, які можуть приймати рішення «зменшити», 
«норма», «збільшити». При натисканні «Детальніше» можна побачити поточні 
значення цих технологічних змінних та поради системи щодо цих змінних у 
чіткій формі, тобто в одиницях виміру. 

• COORD2 Е 3 0 Й 

ГНІДАВСЬКИИ 
ЦУКРОВИЙ 

ЗАВОД 

- СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ— 

г ВИПАРНЕ ВІДДІЛЕННЯ 

- КООРДИНАЦІЯ 

Витрата стружки Поточна відкачка 

ÎJ 14.844 % 
Оптимальна 

відкачка 

I 0.208968 ] грн/с І 125.455 ] % 

Не забезпечується нагрівання соку до заданої температури 

В конденсаті підігрівника виявлена цукроза 

Низький вміст сухих речовин в сиропі 

Низький тиск в надсоковому просторі останнього корпусу ВУ 

Значне наростання забарвленості соку в процесі згущення 

Значне зниження лужності сиропу 

Підвищення лужності сиропу 

Зниження pH дифузійного соку 

рівня саку в збірнику перед першим корпусом ВУ 

- ДИФУЗІИНЕ ВІДДІЛЕННЯ— 

Рівень 

Температурний режим 

Витрати соку 

.. Автоматичний режим 

Рис. 9. Головне вікно розробленої система 
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За допомогою відмітки «Автоматичний режим» в системі передбачено 
вибір між порадчим режимом та автоматичним, при якому чіткі керувальні 
рішення записуються до бази даних. 

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 
В дисертаційній роботі запропоновані нові розв'язки науково-технічної 

задачі підвищення ефективності функціонування ТК цукрового заводу за 
рахунок розв'язання задачі координації з використанням методів ситуаційного 
управління. 

Отримані наукові та практичні результати дозволяють зробити наступні 
висновки: 

1. Проведено системний та статистичний аналіз ТК та показників його 
функціонування, що дозволило виділити основні підсистеми ТК 
цукрового заводу. 

2. Системний підхід до аналізу ТК цукрового заводу дав змогу з'ясувати, 
що під час управління ТК не враховуються взаємозв'язки між 
підсистемами та відсутня координація їх роботи, що значно знижує 
техніко-економічні показники функціонування ТК 

3. Проаналізовано сучасні методи, алгоритми та принципи координації. 
Сформульовано задачі та критерії координації для ТК цукрового заводу 

4. Вперше розроблено структуру системи ситуаційного координування 
(патент № 73051), що дає можливість розробити нову систему 
координації підсистем ТК цукрового заводу з урахуванням виробничих 
ситуацій 

5. Параметрично та структурно адаптовано математичну модель дифузійної 
установки похилого типу, шляхом введення додаткового 
диференціального рівняння, яке описує концентрацію цукру в 
дифузійному соці, що дає можливість розв'язати поставлену задачу 
координації 

6. Сформовано сукупність ситуацій та правил, які є найбільш важливими 
для процесу функціонування ТК цукрового заводу, для СППР 
дифузійного та випарного відділень 

7. Вперше розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення координації 
підсистем ТК цукрового заводу, яке включає СППР 

8. Практичне значення результатів роботи підтверджено довідками про 
можливість їх використання від цукрових заводів та впроваджено в 
навчальний процес кафедри автоматизації процесів управління 
Національного університету харчових технологій 

Основний зміст дисертації викладено в опублікованих роботах: 
1. Ладанюк, А.П. Ситуационное координирование подсистем технологических 

комплексов непрерывного типа / А.П. Ладанюк, Д.А. Шумигай, Р.О. Бойко // 
Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и 
информатики». - К.: Институт космических исследований НАН Украины и 
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НКА Украины, серпень 2013р. - С. 117-122. 
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Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності роботи 
цукрового заводу за рахунок удосконалення систем автоматизації шляхом 
використання алгоритмів, процедур, методів координації та методів 
ситуаційного управління. Технологічні комплекси (ТК) харчової промисловості 
є складними системами. В складі ТК можна виділити окремі підсистеми, кожна 
з яких має свої критерії управління, математичні моделі та обмеження. 
Підсистеми ТК мають численні зв'язки між собою за матеріальними та 
енергетичними потоками, а також за впливом на якісні показники 
напівпродуктів та готового продукту. При оцінці ефективності функціонування 
ТК саме взаємні зв'язки між підсистемами мають найбільш суттєве значення. В 
той же час в харчовій промисловості при автоматизованому управлінні ТК 
фактично не враховуються взаємні зв'язки між підсистемами, відсутня 
координація їх роботи, що значно знижує техніко-економічні показники 
функціонування автоматизованих ТК. Для вирішення поставленої задачі 
проведено системно-технічний аналіз технологічного комплексу та показників 
його функціонування, виконано декомпозицію ТК, сформовано критерій 
координації, розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення системи 
координації підсистем ТК цукрового заводу з системою підтримки прийняття 
рішень для дифузійного та випарного відділень. 

Ключові слова: автоматизація, технологічний комплекс цукрового 
заводу, координація, ситуаційне управління, декомпозиція. 
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Диссертационная работа посвящена повышению эффективности работы 
сахарного завода за счет совершенствования систем автоматизации путем 
использования алгоритмов, процедур, методов координации и методов 
ситуационного управления. Технологические комплексы (ТК) пищевой 
промышленности являются сложными системами. В составе ТК можно 
выделить отдельные подсистемы, каждая из которых имеет свои критерии 
управления, математические модели и ограничения. Подсистемы ТК имеют 
многочисленные связи между собой материальными и энергетическими 
потоками, а также по влиянию на качественные показатели полупродуктов и 
готового продукта. При оценке эффективности функционирования ТК именно 
взаимные связи между подсистемами имеют наиболее существенное значение. 
В то же время в пищевой промышленности при автоматизированном 
управлении ТК фактически не учитываются взаимные связи между 
подсистемами, отсутствует координация их работы, что значительно снижает 
технико-экономические показатели функционирования автоматизированных 
ТК. Диссертационная работа состоит из четырех разделов, в которых с позиции 
системного подхода оценены характеристики ТК сахарного завода, показатели 
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технико-экономической эффективности его функционирования. 
Сформулированы концептуальные основы управления путем выделения и 
анализа комплекса критериев управления, математических моделей 
экономической эффективности работы подсистем ТК. Для оценки состояний 
объекта и производственных ситуаций проведен статистический анализ. Для 
решения задачи координации произведена декомпозия ТК сахарного завода, 
сформулирован критерий координации. Разработаны структура, 
алгоритмическое и программное обеспечение системы координации подсистем 
ТК сахарного завода с системой поддержки принятия решений для 
диффузионного и испарительного отделений. 

Ключевые слова: автоматизация, технологический комплекс сахарного 
завода, координация, ситуационное управление, декомпозиция. 
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The thesis is dedicated to increase the efficiency of the sugar factory by 
improving automation systems by using algorithms, procedures, methods of 
coordination and methods of situational control. Technological complexes (TC) of 
food industry is a complex system. Separate subsystems, each of which has its own 
criteria for management, mathematical models and restrictions, can be picked out 
from TC. Subsystems of TC have numerous connections among themselves on 
material and energy flows, as well as the impact on the quality indicators of 
intermediate product and finished product. Mutual connections between subsystems 
are the most essential when the efficiency of TC is assessing. At the same time, 
reciprocal connections between subsystems in food indusdtry in the automated TC 
actually are not captured, there is no coordination of their work, which greatly 
reduces the technical and economic performance indicators of automated TC. 
System-technological analysis of TC and indexes of its performance are done, 
decomposition of TC is performed, coordination criteria is formed, algorithms and 
software for the system of coordination of TC subsystems of sugar factory with 
support system for diffusion and evaporation units are performed to solve the 
coordination task. 

Keywords: automation, technological complex of sugar factory, coordination, 
situational control, decomposition. 


