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Zarzqdzanie stacjq dyfuzyjnq cukrowni 
jako zJozonym procesem technologicznym
Control of the sugar factory diffuse station 
as a complex technological process
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Zywnosci, Kijow, U kraina

Dr nt. Igor Wolodymyrowycz Elperin
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Zywnosci, Kijow, Ukraina

Artykut zawiera przykiad udoskonalenia istniejqcych systemow automatyzacji stacji dyfuzyjnej cukrowni w drodze jej 
uzupelnienia podsystemem wspomagania decyzji, ktôry pomaga operatorowi ocenic sytuacjq w nalezyty sposôb oraz 
podjqc wtasciwq decyzjç. Przy czym, zostaly zastosowane nowe podejscia do opracowania systemu zarzqdzania, gdzie 
na podstawie informacji, uzyskanych z systemu kontroli automatycznej, od operatora (o wynikach wizualnego przeglq- 
du wyposazenia) oraz na podstawie danych laboratorium surowcowego i laboratorium zakiadu, formulowane sq za /ece- 
nia w zakresie korekty parametrôw technologicznych w celu utrzymania wskaznikôw jakosciowych procesu dyfuzji. 
Stowa kluczowe: system zarzqdzania, system podejmowania decyzji, stacja dyfuzyjna, zagadnienie transportowe, teoria gier

The article gives an example how to improve the existing automated management systems of the sugar factory diffusion 
station by supplementing it with decision support subsystem that helps the operator to properly assess the situation 
and take appropriate action.
In this case new approaches were used to develop management systems, where on the basis of information, obtained 
from the automatic control system, the operator (the results of visual inspection of the equipment) and the data of raw 
materials and factory laboratory were formed recommendations on adjusting technological parameters to maintain 
quality indicators of diffusion process.
Key words: management system, decision support subsystem, diffusion station, traffic task, game theory

A k tu a ln o s c  o p ra c o w a n ia

Pozyskiwanie cukru z krajanki buraczanej jest jednym z podstawo- 
wych procesôw produkcji cukru, ktôry w sposôb znaczqcy wpty- 
wa na koszty wtasne produkcji, zuzycie zasobôw energetycz- 
nych oraz straty cukru. Mimo dosysc prostego schematu techno- 
logicznego pozyskiwanie cukru stanowi ztozony system, w ktôrym 
odbywajq sip rôzne procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne. 
W wipkszosci cukrowni zarzqdzanie stacjq dyfuzyjnq odbywa sip 
zzastosowaniem systemu automatyzacji, ktôry zostatzbudowany 
na bazie wspôtczesnej techniki mikroprocesorowej. Za pomocq 
systemu automatyzacji utrzymywane sq podstawowe wartosci 
parametrôw technologicznych (temperatura, poziom, cisnienie, 
pH, przerôb i inne). Mimo dose wysokiego poziomu techniczne- 
go zasobôw automatyzacji i algorytmow zarzqdzania, istniejqee 
systemy automatyzacji nie zawsze mogq w sposôb adekwatny 
reagowae na zaktôcenia rezimu technologicznego. Mozna to

objasnic tym, ze poza uwagq systemu automatyzacji pozosta- 
je caty szereg niekontrolowanych parametrôw, obejmujqcych: 
wskazniki jakosci surowca i krajanki, procesy przemieszczenia 
krajanki w zaparzalniku i kolumnie, tadunek wtasciwy aparatôw 
i inne. Ponadto zaktôcenia rezimu technologicznego mogq po- 
wstac z powodu zepsucia lub pogorszenia sip charakterystyk 
roboczych zasobôw technicznych automatyzacji, wyposazenia 
elektrycznego, mechanicznego, ktôre nie zostaty zidentyfiko- 
wane przez system zarzqdzania lub nie zostaty zauwazone przez 
operatora. Dlatego wtasnie integralnq czpsc w procesie zarzq
dzania stacjq dyfuzyjnq stanowi operator, ktôry ingeruje w pracp 
systemu w razie zaktôcen rezimu technologicznego, z ktôrymi nie 
moze poradzic sobie zautomatyzowany system zarzqdzania. Sku- 
tecznosc podjptych przez niego decyzji zalezy od jego profesjo- 
nalizmu, zdolnosci do szybkiego ujawnienia przyczyny zaktôcenia 
i opracowania wtasciwych dziatan dotyczqcych operatywnego 
reagowania.
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Biorqc pod uwagp ztozonosc procesu technologicznego wydo- 
bycia soku oraz sezonowosc pracy cukrowni, zasadne jest uzupet- 
nienie istniejqcych systemöw automatyzacji podsystemem wspo- 
magania decyzji, ktöry pomagatby operatorowi ocenic sytuacjp 
w nalezyty sposob oraz podjqc wtasciwq decyzjp.

A n a liza  o d c in ka  te c h n o lo g ic z n e g o

Analizujqc procès ekstrahowania cukru z krajanki buraczanej jako 
obiekt automatyzacji, ktöry sktada sip z dwöch wzajemnie powiq- 
zanych stadiöw: dytuzji molekularnej i konwekcyjnej, mozna stwier- 
dzac, ze jego skutecznosc zalezy od wptywu szeregu stabo zfor- 
malizowanych czynnikow. To komplikuje stworzenie i wykorzystanie 
modelu matematycznego do opisu tego procesu. U podstaw pra
cy aparatöw dyfuzyjnych lezy zasada przeciwprqdu, ktora moze 
zostac opisana przy pomocy röwnania Ficka:

s= 0̂ 'Zm.p.Çz£.Z

Zgodnie z rownaniem Ficka ilosc substacji ekstrahowanej S jest pro- 
porcjonalna do roznicy koncentracji soku wewnqtrz i poza krajankq 
(C -  c), czasu dytuzji Z, temperatury ekstrahowania Tm, powierzchni 
warstwy F i odwrotna do grubosci warstwy, tj. dtugosci trajektorii 
dytuzji i lepkosci wody podczas ekstrahowania r\. K0-  stata, ktora 
nie zalezy od temperatury, jednak zalezy od wielkosci czqstek. 
Skutecznosc pracy stacji dyfuzyjnej charakteryzowana jest przez 
wskazniki jakosciowe: stpzenie cukru w soku dyfuzyjnym i straty cu
kru. Przy tym, nalezy zabezpieczac wymaganq wydajnosc pracy 
stacji, co jest decydujqce dla normalnego fukcjonowania zaktadu 
w catosci. Schemat technologiczny stacji dyfuzyjnej stanowi ztozony 
system, w ktorym odbywajq sip roznego rodzaju procesy zwiqzane 
z wymianq masy, wymianq ciepta oraz procesy fizykochemiczne, 
na ktore wptywa wiele roznych czynnikow. Znaczqca liczba tych 
parametrow jest stabo sformalizowana i powiqzana (rys. 1).
Wsrod czynnikow, ktore wptywajq na proces pozyskiwana cukru, na 
szczegolnq uwagp zastugujq wskazniki jakosciow e krajanki, a  takze  
zm iana je j stanu w procesie przetwarzania. Na przyktad naruszenie 
rezimu temperaturowego na etapie zaparzania moze doprowadzic 
do nieodwracalnych zmian w krajance, co moze istotnie zmienic 
proces pozyskiwania cukru. Objasnia sip to tym faktem, ze zmiana 
stanu krajanki w sposob znaczqcy wptywa nie tylko na procesy dy- 
fuzji molekularnej i konwekcyjnej, lecz takze na procesy przemiesz-

czania sip krajanki w aparatach, co z kolei tqczy sip ze zmianq czasu 
znajdowania sip w aparacie, zmianq warunköw wymiany masy, 
wskutek czego zachodzq zmiany wskazniköw jakosciowych procesu 
pozyskiwania cukru. Niestety brak jest obiektywnych metod instru- 
mentalnych oceny jakosci krajanki i zmian jej stanu, dlatego dose 
trudno wyznaczyc czynniki, od ktörych zalezq te zmiany.
Dokonana analiza wykazuje, ze istniejqee systemy automatyzacji 
nie mogq w sposob adekwatny reagowac na zmiany rezimu tech
nologicznego. Dlatego wtasnie, pomimo dose wysokiego poziomu 
technicznego, wspotczesne systemy automatyzacji stacji dyfuzyj
nej oparte sq na zasadzie sterowania nadzorczego. W takich syste- 
mach waznq rolp odgrywa operafor-technolog, kföry powinien na 
biezqeo ingerowac w proces zarzqdzania w razie zaktöcen rezimu 
technologicznego, z ktörymi nie moze poradzic sobie system au
tomatyzacji. Od poziomu jego profesjonalizmu zalezy skutecznosc 
podjptych decyzji i jakosc pracy stacji dyfuzyjnej.
Analizujqc wtasciwosci procesu technologicznego stacji dyfuzyj
nej oraz biorqc pod uwagp zadania, ktore powinien rozwiqzac 
operator w przypadku ingerowania w pracp systemu zarzqdzania, 
uwzglpdniajqc jego odpowiedzialnosc za podjgte decyzje, a takze 
Charakter sezonowy cukrowni, zasadne jest udoskonalenie isnie- 
jqcych systemöw zarzqdzania w drodze wtqezenia do ich sktadu 
podsystemu wspomagania decyzji (PWD), ktöry pozwoli na instru- 
owanie personelu operacyjnego w zakresie korekty procesu tech
nologicznego w celu:
-  zmniejszenia wptywu stanu krajanki na proces,
-  osiqgniçcia wymaganych wskazniköw jakosci pracy sekeji.

O p ra c o w a n ie  m od u tu  k o re k ty  s tan u  s u ro w c a

Przy korygowaniu stanu surowca szczegolnq uwagp natezy poswip- 
cic wyborowi wydajnosci stacji dyfuzyjnej. Jest to spowodowane 
tym, ze ten parametr jest scisle zwiqzany ze stratami cukru zaröwno 
w procesie przechowywania, jak i przeröbki. Straty cukru podczas 
przechowywania zalezq gtöwnie od terminow przechowywania 
surowca, a terminy przechowywania od szybkosci jego przeröbki. 
Zmniejszyc straty cukru w procesie przechowywania mozna röwniez 
poprzez uporzqdkowanie przekazywania buraköw do przeröbki. 
W procesie przechowywania buraköw nastppujq nie tylko bezpo- 
srednie straty cukru, lecz takze zmieniajq sip jego wskazniki jakoscio
we, ktore wptywajq na rezim technologiczny jego przeröbki i mogq 
spowodowac koniecznosc korygowania wydajnosci.
W procesie dostarczenia buraköw do cukrowni laboratorium surow- 
cowe rozdziela je wg wskazniköw jakosci i zarzqdza procesem od- 
dania do przechowywania do roznych kopcöw. Oddawac buraki 
do przeröbki mozna z jakiegokolwiek kopca w dowolnej kolejno- 
sci. Powstaje zadanie, ktore polega na poszukiwaniu algorytmow 
zarzqdzania procesem podawania buraköw do przeröbki w celu 
minimalizacji strat cukru podczas przechowywania, ktore mozna 
okreslic w postaci rozwiqzania zagadnienia transportowego:Straty z wystodkami

jlieuw zglçdnione straty

7uzycie soku 
dyfuzyjnego^iparzania-

Rezim temperaturowy^------------------wody swiezej

Parametry zarzqdzania_ _ _ _ _ _

Wskazniki pracy stacji dyfuzyjnej

Jako sc  soku dyfuzyjnego

Straty cukru

Rys. 1. Spôjnosc parametrow 
Fig. 1. Linked parameters

gdzie: Cy (i=1 m; j=1 n) -  srednie dobowe straty cukru podczas przechowywania
surowca w kopcu A  w ciqgu doby Dj
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Poszukiwanie ulepszonego planu przerobki odbywa sip z wykorzy- 
staniem metod minimalnego elementu i potencjatow, co jest mo- 
dyfikacjq metod simpleksow programowania liniowego odnosnie 
rozwiqzania zagadnien transportowych. Wykorzystanie metody za- 
gadnien transportowych pozwala na korygowanie zarowno strat, 
jak i wskaznikow jakosci przetwarzanego surowca. To pozwala za- 
bezpieczyc rytmicznosc pracy stacji dyfuzyjnej.
W procesie podjpcia decyzji w odniesieniu do wydajnosci stacji 
dyfuzyjnej powstajq pewne niezgodnosci. Zwipkszenie wydaj
nosci zmniejsza straty podczas przechowywania, ale moze do- 
prowadzic do zwipkszenia strat cukru z wystodkami. I odwrotnie, 
zmiana wskaznikow stanu surowca doprowadza do pogorszenia 
wskaznikow jakosci stacji i moze wym agac zmiany wydajnosci. 
Wybor algorytmow zarzqdzania wydajnosciq jest wipe waznym 
zadaniem.
Wydajnosciq stacji dyfuzyjnej mozna zarzqdzac na dwa sposoby:
-  poprzez zmianp napipcia zasilania silnikow watu turbinowego 

aparatu, co wiqze sip ze zmianq szybkosci przemieszczenia sip 
krajanki w aparacie,

-  poprzez zmianp dtugosci krajanki, co powoduje koniecznosc 
zmiany czasu znajdowania sip krajanki w aparacie.

O p ra c o w a n ie  m odutu  o s iq g n ip c ia  w y m a g a n y c h  
w s k a z n ik o w  ja k o s c i p ra cy  s eke ji

W celu okreslenia wymagan wobec wskaznikow jakosci procesu 
zostaty wyroznione parametry (cele), ktore najbardziej wptywajq 
na wskazniki pracy stacji dyfuzyjnej: straty cukru z wystodkami 
Dn, nieuwzglpdnione straty D12 orazjakosc soku dyfuzyjnego D2. 
Do kazdego celu eksperci wyroznili zbior parametrow, wptywajq- 
cych na osiqgnipcie pozqdanych wartosci. Otoz dla strat cukru 
z wystodkami zostaty wybrane parametry, za pomocq ktorych 
straty te mozna korygowac: pobor soku dyfuzyjnego FAC, jakosc 
krajanki W, czas dyfuzji H2 i sparzenie Hr a takze rezim tempera- 
turowy T:

Z>n = / A i(Fdc>̂ / / „ / / 2)r )

Nieuwzglpdnione straty mozna korygowac poprzez zmianp para
metrow: wartosci pH w kolumnie P, czasu dyfuzji H2 i rezimu tempe- 
raturowego T:

D12= f D ( P , H 2, T )

Przyjmujqc, ze kazdemu poziomowi napipcia na silnikach aparatu 
v i dtugosci krajanki d bpdzie odpowiadata wydajnosc A i straty 
cukru B, nalezy znalezc sytuacjp, w ktorej wydajnosc bpdzie maksy- 
malna, a straty -  minimalne:

A = № , d )
B = f 2(v ,d )

► max, B —» min

Do rozwiqzania zadania obliczenia wymaganej wydajnosci stacji 
dyfuzyjnej i strat cukru w procesie przechowywania wykorzystano 
teorip gier, rozpatrujqc warunek jako nieantagonistycznq dwuma- 
cierzowq grp G, w ktorej sq dwie strony:

G = (X n , X l2, H n , H l2)

Pierwsza strona jest zainteresowana zwipkszeniem wydajnosci 
podczas przerobki, dla ktorej zbiorem strategii jest zmiana napip
cia na silnikach kolumny X1={v1,v2,...,vm}, druga -  zmniejszeniem 
strat podczas przerobki, dla ktorej zbiorem strategii jest zmiana 
dtugosci krajanki X ^ d , ^ , . . . ^ } .  Funkcjq wygrania dla stron bp
dzie H^P (v,d) i H2=C2(v,d) odpowiednio dla wydajnosci podczas 
przerobki i strat cukru podczas przerobki. Wtedy tabele znaczen 
strat cukru podczas przerobki oraz wydajnosci podczas przerob
ki w zaleznosci od napipcia i dtugosci krajanki przybiorq postac 
macierzy gry G:

K ■... d, . •• dn | dx . d, .. • dn

V1
H x = ...

axl . .. aiX •• °n\ vi
H 2 = ...

Ai • h ■ Ani

VJ aXj . .. aij •• anj VJ Ay • fiu ■•• K

Q\m ••• Pm ‘ .. anm Vm Am * A™ •

Dla gry G sytuacjq rownowagi bpdq takie wartosci v i d, dla ktorych 
spetnia sip warunek:

G = (v,d)- ( v V )
H x (v, d *) = max H x (v, d)*

x i\
H 2 (v*, d)  = min H 2 (v*, d)

I  kolei wskazniki jakosciowe soku dyfuzyjnego mozna korygowac 
poprzez: pobor soku dyfuzyjnego F, rezim temperaturowy T i czas 
dyfuzji H2:

D 2 = f D2( F , H 2, T )

Biorqc pod uwagp waznosc utrzymania wymaganej wydajno
sci stacji, zostaty okreslone wymagania wobec zabezpieczenia 
rezimow wypetnienia aparatow krajankq D3 oraz jej przemiesz
czenia D4
Zatem, aby korygowac zatadowanie aparatow krajankq nalezy 
zmieniac: prpdkosc obrotowq przenosnikow slimakowych V, stru- 
mien krajanki Fst, oraz poziom w aparacie L:

D3= f d3( V , L , F j

1 kolei przemieszczenie krajanki D4 bpdzie uzaleznione od rezimu 
temperaturowego T, wartosci pH w aparacie P, jakosci krajanki 
W i tadunku wtasciwego aparatu* D3:

D 4 = f d4( T , P , W , D 3)

Dla wyzej wymienionych zaleznosci charakterystyczne jest wyko
rzystanie parametrow niemierzalnych: przemieszczania krajanki, 
stanu wystodkow. Dlatego do obliczen zastosowano algorytm 
rozmyty Mamdani, co pozwolito otrzymac, z wyliczonym stopniem 
prawdziwosci, zalecenia dotyczqce zarzqdzania stacjq dyfuzyjnq 
w postaci charakteru zmiany i wartosci liczbowych parametrow 
technologicznych.
Zapetnianie bazy wiedzy przeprowadzono w drodze tworzenia re
gut produkcyjnych. Przy czym zatozono, ze kazda zaleznosc tworzy 
rozmyty zbior zasad produkeji:
P  = {Rx, R2,.. . ,Rn} ,  obejmujqey zbior lingwistycznych zmiennych 
wejsciowych,
V  = {^ 1? /32, . . . ,P m} ,  sktadajqcy sip ze zbioru termow lingwistycznej 
zmiennej W ={cox, co2,...,cos} .
Uwzglpdniajqc wymienione okreslenia dla kazdej zaleznosci stwo- 
rzono zespot nastppujqcych regut produkcyjnych:
R,: jesli P, jest rowne A 1 i ... i (3m jest rowne Bm, wtedy co1 jest rowne C,, 
Rn: jesli Pm jest rowne A m i ... i Pm jest rowne Bm, wtedy cos jest rowne Cs, 
gdzie: A,, A n, Br Bm, C,, C s -  termy lingwistycznych zmiennych.
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Na przyktad w celu wyznaczenia celowosci i charakteru zmiany 
wydatkowania soku dyfuzyjnego otrzymano zaleznosc, ktôra sta- 
nowi regutp podjpcia decyzji:

LJKF* = fl)n(B,, = e[ , ) n r  = J l c >
n = 1

n = l,h; i ,M ,r = 1,3; 5 = 1,2

gdzie: Fac -  zuzycie soku dyfuzyjnego, moze przybierac takie zna- 
czenia: fAC’ -  norma, fAC2 -  powyzej normy, fAC3 -  ponizej normy, 
Ejj -  straty cukru w wystodkach, moze przybierac nastppujqce 
znaczenia: e, / -  norma, e n2 -  powyzej normy, e M3 -  ponizej nor
my, W -jako sc  krajanek, przyrôwnywana do nastppujqcych fer
mé w: Wj -  niska jakosc, w2 -  zadowalajqca jakosc, w3 -  jakosc 
w normie.
Przytoczony algorytm, w oparciu o reguty produkcyjne i informa- 
cje z systemu sterowania automatycznego oraz o dane badania 
wzrokowego i informacje z laboratorium ( tab. 1), pozwala otrzy- 
mac zalecenia w postaci charakteru (powipkszyc, pomniejszyc) 
oraz wartosci liczbowych zmiany parametru technologicznego 
(tab. 2).
W momencie zaktocen rezimu technologicznego podsystem 
wspomagania decyzji jednoczesnie opracowuje zalecenia do- 
tyczqce zmiany parametrôw technologicznych i oblicza progno- 
zowane znaczenia wskaznikôw stacji dyfuzyjnej, jesli te zalecenia 
zostanq wykonane. Analiza uzyskanych wynikow swiadczy o tym, 
ze praktycznie niemozliwie jest osiqgnipcie ulepszenia wszystkich

Tabela 1. Wartosci parametrôw technologicznych procèsu pozyskiwania 
cukru
Table 1. Value of technological parameters of the process of obtaining 
sugar

Lp.
Nazwa parametru 

Name of the parameter

Jednostka miary 
Unit of the 

measurement

Wartosc
Value

1 Zawartosc cukru w soku dyfuzyjnym % 11,40

2 Straty w wystodkach % 0,37

3 Zawartosc cukru w krajance % 13,10

4 Zawartosc miazgi w krajance % 40,00

5 Liczba wad lingw. zm. norma

6 Sprçzystosc lingw. zm. norma

7 Wytrzymaiosc lingw. zm. norma

8 Temperatura w kolumnie (srednia) °C 64,93

9 Napiçcie silnika kolumny B 165,56

10 Temperatura w zaparzalniku (srednia) °C 74,15

11 Napiçcie silnika zaparzalnika B 300,80

12 Wydajnosc soku dyfuzyjnego m3/h 112,94

13 Wydajnosc krajanki t/h 70,83

14 Poziom w kolumnie % 85,03

15 Poziom w zaparzalniku m 1,50

16 Pr^d silnika kolumny A 68,36

17 Stan krajanki (okienko kontrolne) lingw. zm. w normie

18 Przemieszczenie krajanki (okienko 
kontrolne) lingw. zm.

aparat zostat 
zapetniony krajank^, 
ktôra posuwa siç za 

skrzydtem

19 Napetnienie aparatu (okienko 
kontrolne) lingw. zm. krajanka przesuwa 

siç jednolit^ m as^

20 Stan wystodkôw lingw. zm. niezbyt sprçzysty

21 Kolor wystodkôw lingw. zm. jasnozôtty

Tabela 2. Zalecane wartosci parametrôw technologicznych 
Table 2. Recommended values of technological parameters

Lp. Nazwa parametru 
Name of the parameter

Jednostka miary 
Unit of the 

measurement

Wartosc
Value

1 Wydajnosc soku dyfuzyjnego m3/h -10,12

2 Wydajnosc krajanki t/h 15,48

3 Napiçcie silnika kolumny B 17,54

4 Temperatura w kolumnie (srednia) °C 2,75

5 Poziom w kolumnie % 4,97

6 Napiçcie silnika zaparzalnika B -8,43

7 Temperatura w zaparzalniku (srednia) °C -1,32

wskaznikôw. W przypadku gdy polepszajq sip jedne wskazniki, po- 
gorszajq sip inné. Ponadto w zwiqzku z duzq liczbq jednoczesnie 
opracowywanych przez podsystem parametrôw, liczba kombina- 
cji zalecanych rozwiqzan jest znaczqca i nie moze w takiej postaci 
zostac udostppniona. Wstppnie nalezy ograniczyc liczbp zalecen. 
W zwiqzku z tym, w celu rozwiqzania zadania dotyczqcego poszu- 
kiwania takiego zalecenia, ktôre pozwoli na uzyskanie najlepszych 
wskaznikôw, zastosowano metodp kryteriôw dominujqcych, zgod- 
nie z ktôrq odnajduje sip rozwiqzanie, przewidujqce najwipkszq licz
bp wskaznikôw dominujqcych.
Dlatego tez formutowana jest macierz A o wymiarach nxn z ele- 
mentami atj = q ( x \ x J), gdzie q ( x \ x J) -  liczba wskaznikôw, zgod- 
nie z ktorymi zalecenie x> przewyzsza x', a /, j  = 1 ,n, gdzie n -  liczba 
zalecen.
Rozwiqzanie zadania polega na znalezieniu podzbiorôw wszystkich 
wariantôwx e X z  minimalnym w X wskaznikiem dominujqcym:

CK(X)  ={x e x\Qx{x)=

gdzie: wielkosc Qx = (x) nazywa sip wskaznikiem dominujqcym za
lecenia x i znajdowana jest jako:

Qx (x )~  max #(x 1 ’ x  7 )
xJ e X

O p ra c o w a n ie  s ys te m u

Z przytoczonego schematu (rys. 2) widac, ze przetwarzanie da- 
nych, nadchqdzqcych do podsystemu wspomagania decyzji 
z rôznych zrôdet, odbywa sip kilkoma rownolegtyrmi potoka- 
mi, ktôre sq odpowiedzialne za: wydanie zalecen operatorowi 
w celu podjpcia decyzji zarzqdczych, analizp stanu parametrôw 
technologicznych i ujawnienie zaktocen rezimu technologiczne
go (bloki: baza wiedzy, fazyfikacja, defazyfikacja, rozmyte logicz- 
ne wyprowadzanie), obliczenie wspôtczynnikôw funkcji regresji 
i kontrolp modeli prognozowania (bloki: archiwizacja danych, 
wyszukiwanie danych, obliczenie wspôtczynnikôw regresji, kon- 
trola funkcji regresji), progrozowanie wskaznikôw pracy dyfuzyjnej 
z uwzglpdnieniem zalecanej zmiany parametrôw (blok sprawdze- 
nia zalecen).
Osobno wyrôzniono bloki, odpowiadajqce za zarzqdzanie stacjq 
dyfuzyjnq z uwzglpdnieniem strat podczas przechowywania i pod- 
czas przerôbki surowca (bloki: formowanie macierzy wydajnosci, 
formowanie macierzy strat cukru), znalezienie zbioru znaczen dla 
przerôbki {Pwyd, Bc, Usiln}, rozliczanie strat cukru podczas przechowy
wania, opracowanie planu przerôbki, znalezienie zbioru znaczen 
dla przechowywania {Pwyd, Bc}, znalezienie wydajnosci, przy ktôrej 
straty sq minimalne, znalezienie napipcia, ktôre zapewni wymaga- 
nq wydajnosc i straty.
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Rys. 2. Struktura funkcjonalna systemu zarzqdzania z podsystemem wspomagania decyzji 
Fig. 2. The functional structure of the management system with decision support subsystem

W procesie dziatania systemu automatyzacji podsystem wspo
magania decyzji dziata w trybie konsolowym. Przy czym sq 
wykonywane operacje czytania danych z archiwum, systemu 
automatyzacji oraz bazy danych laboratorium cukrowni. Na 
podstawie uzyskanych intormacji dokonywana jest analiza od- 
chylen w pracy systemu oraz sq identyfikowane nastqpujqce 
intormacje:
-  pogorszenie wskaznikôw pracy stacji dyfuzyjnej,
-  odchylenie parametrow technologicznych poza granice to- 

leracji,
-  zaktôcenia pracy wyposazenia.

W n io s e k

Opracowanie proponuje podejscie do udoskonalenia systemow 
zautomatyzowanego zarzqdzania stacjq dyfuzyjnq w drodze jej

wtqczenia do podsystemu wspomagania decyzji, ktôry na podsta
wie opracowanych modeli i algorytmow tormutuje zalecenia dla 
operatora do podjqcia skutecznych decyzji zarzqdczych w celu 
utrzymania wskaznikôw jakosciowych pracy stacji.
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