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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність роботи. Перед цукровою промисловістю України в 

нинішніх економічних умовах стоять невідкладні задачі покращення якості 

продукції, підвищення продуктивності виробництва, впровадження 

ресурсозберігаючих технологій. У розв’язанні цих задач суттєве значення має 

автоматизація технологічних процесів та їх оптимізація, які сприяють 

інтенсифікації виробництва цукру завдяки контролю, регулюванню параметрів 

технологічних процесів, а також координації роботи виробничих ділянок 

цукрового заводу. Визначальним чинником в реалізації прикладних функцій 

автоматизації є керування матеріальними потоками на всіх стадіях цукрового 

виробництва.  

Існуючі системи автоматизації технологічних процесів виробництва 

цукру не забезпечують прийняття оперативних рішень по керуванню через 

високу ступінь невизначеності технологічних параметрів, особливо показників 

якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції, неврахування 

особливостей ситуаційної поведінки технологічного комплексу цукрового 

заводу, яка є багатоцільовою, різноплановою та мультиваріантною через вплив 

значної кількості факторів технологічного та техніко-економічного характеру. 

Проблему оптимального керування технологічним комплексом цукрового 

заводу, що функціонує в таких умовах, можна розв’язати на основі сценарного 

підходу, розглядаючи об’єкт як складну динамічну систему, розвиток якої 

визначається еволюцією ситуаційно-значущих зон, відображеною в сценаріях 

керування. Визначальним джерелом підвищення ефективності технологічного 

комплексу цукрового заводу як складної нелінійної динамічної системи є 

врахування явищ самоорганізації, на основі яких необхідно здійснити синтез 

систем ресурсоощадного синергетичного керування. 

Розробка систем автоматизованого сценарно-синергетичного керування 

матеріальними потоками цукрового виробництва дозволить підвищити якість 

продукції, знизити питомі ресурсні витрати, що є актуальною науково-

технічною задачею. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Дисертація виконана в рамках науково-дослідних робіт кафедри 

автоматизації та інтелектуальних систем керування Національного 

університету харчових технологій «Створити динамічні експертні системи 

керування біотехнологічними комплексами харчових виробництв в умовах 

ситуаційної невизначеності» (номер державної реєстрації 0112U001085) та 

«Наукові основи створення автоматизованих систем управління для 

комп’ютерно-інтегрованих виробництв харчової промисловості» (номер 

державної реєстрації 0112U001496). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

ефективності функціонування технологічного комплексу цукрового заводу 

шляхом створення автоматизованої системи керування матеріальними 

потоками на основі реалізації ресурсоощадних алгоритмів 
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багатокритеріального керування згідно з принципами та методами сценарного 

підходу та нелінійної динаміки. 

У відповідності до цієї мети необхідно розв’язати такі основні задачі: 

- з використанням системного аналізу, експертного опитування та 

когнітивного моделювання виявити пріоритетні технологічні чинники 

забезпечення покращення якості продукції, підвищення продуктивності 

обладнання та зниження питомих витрат матеріальних ресурсів при 

виробництві цукру; 

- провести теоретичні та експериментальні дослідження технологічних 

процесів цукрового виробництва для встановлення явищ переміжності та 

ефектів самоорганізації, вивчення атрактивної поведінки об’єкта керування; 

- розробити сценарії та алгоритми багатокритеріального керування 

технологічним комплексом цукрового заводу з використанням мережевих 

моделей та аналізу виробничих ситуацій; 

- здійснити синтез синергетичного керування матеріальними потоками 

технологічного комплексу цукрового заводу у відповідності із методологією 

аналітичного конструювання агрегованих регуляторів; 

- створити структуру та розробити алгоритмічне і програмне 

забезпечення автоматизованої системи сценарно-синергетичного керування 

матеріальними потоками технологічного комплексу цукрового заводу з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

Об’єктом дослідження є  технологічний комплекс цукрового заводу. 

Предметом дослідження є автоматизовані системи керування 

матеріальними потоками технологічного комплексу цукрового заводу, в основі 

побудови яких лежать моделі та алгоритми визначення оптимальних 

керувальних дій в умовах невизначеності.  

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених задач 

використовуються методи системного аналізу, методи нелінійної динаміки та 

детермінованого хаосу, вейвлет-аналізу, флікер-шумової спектроскопії, 

імітаційного моделювання, базові принципи сценарного підходу, методи 

синергетичного керування технологічними процесами та інтелектуальних 

систем. Вірогідність основних теоретичних положень і результатів досліджень 

підтверджувалась шляхом використання математичного моделювання та 

експериментальних даних. 

Наукова новизна:  

- вперше на основі факторно-цільового та ситуаційного аналізу 

розроблені сценарії керування матеріальними потоками технологічного 

комплексу цукрового заводу, що дозволили реалізувати у виділених 

ситуаційно-значущих зонах багатокритеріальне оптимальне керування в умовах 

невизначеності; 

- вперше для технологічного комплексу цукрового заводу здійснений 

синтез синергетичних агрегованих систем керування, що забезпечує 

організацію ресурсоощадних керувальних дій у відповідності з встановленими 

багатообразами-атракторами, які відображують оптимальні режими 

функціонування об’єкта; 
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- одержали подальший розвиток методи аналізу технологічних процесів 

цукрового виробництва як складної організаційно-технічної системи з позиції 

нелінійної динаміки, що дозволило встановити переміжність в розвитку 

об’єкта, його самоорганізацію через виникнення дисипативних просторово-

часових хаотичних структур, виявити наявність інваріантних багатообразів-

атракторів в просторі параметрів порядку; 

- одержали подальший розвиток математичні моделі технологічного 

комплексу цукрового заводу у відповідності з особливостями прояву 

атрактивної поведінки об’єкта; 

- удосконалена структура автоматизованої системи керування 

матеріальними потоками технологічного комплексу цукрового заводу за 

рахунок введення синергетичного керування матеріальними потоками на основі 

сучасних інформаційно-управляючих платформ. 

Практичне значення та реалізація отриманих результатів. За 

результатами проведених досліджень розроблено програмне та алгоритмічне 

забезпечення автоматизованої системи сценарно-синергетичного керування 

матеріальними потоками технологічного комплексу цукрового заводу. 

Результати дисертаційної роботи передані для впровадження на 

ПАТ «Червонський цукровик», а також використовуються в навчальному 

процесі Національного університету харчових технологій на кафедрі 

автоматизації та інтелектуальних систем керування. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи 

доповідались і обговорювались на: 81-82 Наукових конференціях молодих 

учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем 

харчування людства у ХХІ столітті" (Київ, НУХТ, 2015-2016); 3 Міжнародній 

науково-практичній конференції "Обчислювальний інтелект (результати, 

проблеми, перспективи)", (Черкаси, 2015); 22 Міжнародній конференції з 

автоматичного управління "АВТОМАТИКА / AUTOMATIСS – 2015", (Одеса, 

2015); 6 Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

"Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта '2015", (Київ, 2015); 2 

Міжнародній науково-технічній Internet-конференції "Сучасні методи, 

інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління 

організаційно-технічними та технологічними комплексами", (Київ, 2015); 23 

Міжнародній конференції з автоматичного управління АВТОМАТИКА/ 

AUTOMATIСS – 2016 (Суми, 2016); 3 Міжнародній науково-практичній 

конференції "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions", (Дубаї, 

ОАЕ, 2016); 3 Міжнародній науково-технічній Internet-конференції "Сучасні 

методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління 

організаційно-технічними та технологічними комплексами", (Київ, 2016). 

Публікації. Основні результати роботи викладено у 21 друкованій праці, 

з яких – 6 статей у фахових виданнях, із них 2 входять до наукометричних баз: 

Scopus, Index Copernicus, EBSCO (ISSN 1729-4061), 1 стаття в іноземному 

журналі, 1 патент України на корисну модель та 14 тез доповідей. 

Структура та об'єм роботи. Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, 

висновків, списку використаних джерел (198 найменувань) і додатків. 
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Загальний обсяг становить 207 стор., з яких зміст викладено на 173 стор. тексту 

і включає 63 рисунки, 15 таблиць та 8 додатків. 

Основні положення, що виносяться на захист: результати досліджень 

технологічного комплексу цукрового заводу як складного об'єкта в умовах 

невизначеності, переміжності та детермінованого хаосу; моделі прогнозування 

поведінки об’єкта керування – технологічного комплексу цукрового заводу; 

комплекс математичних моделей, що характеризують якість сировини та 

напівфабрикатів, продуктивність та питомі втрати цукру в ситуаційно-

значущих зонах об’єкта керування; сценарії керування технологічним 

комплексом цукрового заводу в умовах невизначеності; алгоритми 

багатокритеріального керування технологічними процесами; структура та 

параметри системи синергетичного керування матеріальними потоками 

технологічного комплексу цукрового заводу; функціональна структура, 

алгоритмічне та програмне забезпечення системи сценарно-синергетичного 

керування матеріальними потоками технологічного комплексу цукрового 

заводу. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Вступ. Наведена актуальність роботи, яка відзначається необхідністю 

розробки системи автоматизації матеріальних потоків технологічного 

комплексу цукрового заводу для підвищення ефективності його 

функціонування. Визначено об'єкт та предмет дослідження, сформульовано 

мету та задачі дослідження, наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів. Представлено інформацію про структуру, об'єм роботи та кількість 

публікацій. 

Перший розділ присвячений аналізу технологічних процесів цукрового 

виробництва як складного об’єкта керування, оцінці рівня систем автоматизації 

дифузійного, сокоочисного та випарного відділень, означені проблеми 

керування матеріальними потоками цукрового заводу, охарактеризовані 

перспективи розвитку систем керування матеріальними потоками 

технологічного комплексу цукрового заводу на основі принципів та методів 

сучасної теорії автоматичного керування складними організаційно-технічними 

об’єктами. 

Визначено, що технологічні процеси виробництва цукру мають 

характерні риси складних технологічних систем, поміж яких варто виділити 

наявність процесів з різною природою фізико-хімічних явищ, 

багатофакторність, нестаціонарність, високий ступінь невизначеності, 

нелінійність, складний характер поведінки. Такі особливості об’єкта вимагають 

застосування передових методів теорії та практики, а також їх реалізації на 

основі сучасних інформаційних технологій.  

Аналіз розробок в області технології виробництва цукру показав, що 

створені необхідні передумови для розробки та реалізації складних систем 

автоматичного керування. Серед таких робіт слід відмітити праці таких вчених 

як О. Р. Сапронова, П. М. Сіліна, І. С. Гулого, Л. П. Реви. Значний вклад в 

розвиток систем автоматизації цукрового виробництва внесли: Б. О. Еременко, 
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А. П. Ладанюк, В. Г. Трегуб, С. П. Гольденберг, Ю. М. Скаковський, К. Ф. 

Гербут, та ін. Принципи та методи синергетики як науки про самоорганізацію в 

складних системах розроблені Г. Хакеном, І. Р. Пригожиним, Г.Г. 

Малинецьким, Б. Б. Мандельбротом, Е. Федером. Школою професора А. А. 

Колеснікова створені та застосовані методи синергетичного керування 

складними об’єктами, в тому числі, ефективний метод аналітичного 

конструювання агрегованих регуляторів. 

Встановлено, що сучасні системи автоматизації цукрового заводу 

стосовно задач керування матеріальними потоками мають ряд недоліків: не 

враховується зв'язок між відділеннями за матеріальними потоками; оптимізація 

технологічних режимів проводиться в однокритеріальній постановці (за 

показником ритмічності), що не відображає реальну багатоальтернативність 

розвитку об’єкта в умовах невизначеності, яку можна врахувати за допомогою 

сценарного підходу. Технологічний комплекс цукрового заводу як складний 

нелінійний динамічний об’єкт керування в своїй поведінці характеризується 

наявністю явищ самоорганізації, що дає підставу для організації 

ресурсоощадних стратегій керування методами синергетики. 

У другому розділі на основі аналізу часових рядів змінних 

технологічного комплексу цукрового заводу проведена оцінка типів поведінки 

об’єкта з позиції нелінійної динаміки та детермінованого хаосу; здійснена 

реконструкція атракторів системи; встановлені топологічні структури та 

кількісні оцінки показників хаотичності, стохастичності та детермінованості 

часових рядів; розроблені моделі прогнозування поведінки об’єкта. 

Проведені експериментальні дослідження на ПАТ «Червонський 

цукровик», обробка експериментальних даних з використанням графічного 

тесту Гілмора (рис. 1) дозволили виявити явища переміжності (intermittency), 

що характеризується чередуванням детермінованих, хаотичних (русел) та 

стохастичних режимів (джокерів). 

               
                    а)                                                                    б) 

Рис. 1. Результати аналізу часових рядів графічним тестом Гілмора: 

а) витрати дифузійного соку; б) рН дифузійного соку 

Якісна та кількісна оцінка переміжності поведінки об’єкта керування 

здійснювалась за допомогою рекурентних діаграм, що відображають 

властивості об’єкта у вигляді геометричних просторово-часових структур 
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(рис. 2). Кількісна оцінка переміжності об’єкта проводилась за такими 

показниками: міра рекурентності (RR), міра детермінованості (DET), середня 

довжина діагональної лінії (L), дивергенція (DIV), ентропія (ENTR), частотне 

розподілення довжини діагональних ліній (RATIO), міра замирання (LAM), 

показник затримки (TT) (табл. 1).  

      
                         а)                                                                  б) 

Рис. 2. Топологія рекурентних діаграм: а) витрати дифузійного соку 

(наявність дрейфу характеристик); б) температури дифузійного соку (наявність 

хаотичного процесу) 

Табл. 1. Кількісна оцінка складності структур рекурентних діаграм 

Показник Часовий ряд 1 Часовий ряд 2 Часовий ряд 3 

RR 0,198 0,098 0,126 

DET 0,657 0,474 0,513 

L 2,861 3,552 2,845 

DIV 0,029 0,024 0,037 

ENTR 1,359 1,471 1,261 

RATIO 4,675 5,394 4,537 

LAM 0,463 0,631 0,581 

TT 4,131 2,732 3,783 

 

Аналіз явищ 

переміжності проводився також 

на основі вейвлет-перетворень 

технологічних змінних за 

допомогою вейвлетів Морле, 

що дозволило виділити області 

хаотичних та стохастичних 

режимів (рис. 3). Профіль 

вейвлет-поверхні в режимі 

хаотичної динаміки, що 

характеризується “всплеском” 

різномасштабних коливань, 

чітко локалізується внаслідок 

сильних змінювань у вигляді 

“провалів”, що дає можливість 

Рис. 3. Спектрограма вейвлет-

перетворення сигналу витрати дифузійного 

соку 
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Рис. 5. Залежність 

кореляційної розмірності D2 від 

розмірності вкладення n для 

витрати дифузійного соку 

Рис. 6. Визначення показника 

Херста Н, на основі аналізу 

часового ряду витрати дифузійного 

соку 
 

Рис. 7. Посегментне 

визначення фрактальної розмірності  

часового ряду витрати дифузійного 

соку 

Рис. 8. Динаміка неперервної зміни 

фрактальної розмірності часового ряду 

витрати дифузійного соку 
 

Рис. 4. Реконструйований фазовий 

портрет динамічної системи із 

атракторам 

діагностувати явища переміжності в реальному масштабі часу. 

Експериментально встановлено, 

що об’єкт керування має атрактивну 

поведінку (рис. 4). Розмірність 

атракторів, що мають фрактальну 

структуру, визначалась за допомогою 

кореляційної розмірності D2 (рис. 5). 

Аналіз складної поведінки 

об’єкта з переміжністю, що включає 

хаотичні прояви, проводився за 

часовими рядами окремих змінних: 

кореляційної ентропії Колмогорова 

Н2, показника Херста Н (рис. 6) та 

фрактальної розмірності D (рис.7, 8).  

 

 

 

 

 

 

Отримані результати за наведеними показниками дають підставу 

стверджувати про наявність інтермітансу (встановлені значення фрактальної 

розмірності в часових рядах змінюються в межах близько 1,5, що свідчить про 

наявність стохастичних режимів, в межах 1,2-1,4, що характеризує хаотичні 

режими, в межах 1,0-1,1, що визначає наближеність до детермінованої 

поведінки), а також встановити кількісні показники хаотичності змінних 

(табл. 2). 
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Табл. 2. Показники хаотичності часових рядів витрати дифузійного соку 

Доба 

роботи 

Кореляційна 

розмірність, 

D2 

Кореляційна 

ентропія,   

Н2 

Показник 

Херста, 

Н 

Фрактальна 

розмірність, 

D 

Розмірність 

вкладення, 

n 

1 5,688 1,918 0,8112 1,3167 7 

2 1,411 0,589 0,9102 1,1256 3 

3 2,087 0,901 0,6178 1,3289 4 

4 3,254 4,803 0,8076 1,0938 4 

5 2,286 3,198 0,7239 1,2619 5 

6 2,790 0,919 0,6917 1,3549 4 

7 4,398 1,102 0,9754 1,0193 7 

8 4,612 0,813 0,8720 1,1413 6 

9 3,209 2,687 0,9348 1,0819 5 

10 4,859 1,591 0,9798 1,0209 5 

 

Для виявлення суттєвих системних змінювань в поведінці об’єкта 

використаний метод флікер-шумової спектроскопії, який дозволяє виявити 

характерні змінювання у вигляді стрибків, всплесків, перепадів за різким 

змінюванням зони нестаціонарності, яка визначається на основі динаміки зміни 

функцій спектра потужності S(f) і різницевого моменту Ф
(2)

(τ), динамічної 

змінної V(t), (рис. 9). 

 
Рис. 9. Виявлення системних змінювань в об’єкті методом флікер-

шумової спектроскопії  

Розроблений алгоритм прогнозування системних змінювань інтегрований 

в систему сценарно-синергетичного керування матеріальними потоками 

технологічного комплексу цукрового заводу. 

В третьому розділі на основі проведеного факторно-цільового, 

категорійно-функторного аналізу та когнітивного моделювання технологічного 

комплексу цукрового заводу розроблені сценарії керування матеріальними 

потоками, здійснена ідентифікація математичних моделей в ситуаційно-

значущих зонах, проведена багатокритеріальна оптимізація технологічних 
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процесів виробництва цукру в умовах невизначеності та ситуаційної зміни 

пріоритетності критеріїв при нечітких обмеженнях. 

З метою зниження впливу суб’єктивних факторів на оцінку показників 

якості, важливих для оптимізації технологічних процесів, був проведений 

аналіз об’єкта керування з позиції категорійно-функторного підходу, що дало 

можливість встановити зв’язки між різними категоріями якості у вигляді 

продукційної бази знань як функторів, а морфізми являють собою правила 

нечіткої імплікації. 

На основі експертного опитування та теоретичного аналізу об’єкта 

керування проведений факторно-цільовий аналіз, що дозволив встановити та 

відкоригувати цілі управління та фактори впливу на них.  

Для оцінки варіантів виробничих ситуацій та формування ситуаційно-

значущих зон проведено когнітивне моделювання в середовищі «КАНВА». 

Були побудовані орієнтовно-зважені графи ситуацій та графіки змін факторів в 

залежності від обраного сценарію, здійснено порівняння сценаріїв за 

прогнозованістю та ефективністю. 

Для формування сценаріїв керування в умовах невизначеності проведена 

лінгвістична апроксимація основних змінних технологічного комплексу 

цукрового заводу. Функції належності апроксимувались Пі-подібною 

функцією. З використанням лінгвістичної апроксимації здійснений 

інтелектуальний аналіз часових рядів основних змінних цукрового 

виробництва. 

За результатами експериментальних досліджень технологічного 

комплексу ПАТ «Червонський цукровик» проведена ідентифікація 

математичних моделей у виділених ситуаційно-значущих зонах. Структурна 

ідентифікація здійснювалась шляхом аналізу моделей-конкурентів з різною 

структурою у вигляді степеневих поліномів другого порядку, розгляданням 

низки критеріїв ідентифікації, що визначать як точність, так і складність 

моделей (критеріїв детермінації, статистик Хокінга, Мелоуса, Фішера, 

інформаційного критерію Акаїке). Параметрична ідентифікація математичних 

моделей в класі вибраних структур здійснювалась методом найменших 

квадратів. Значущість коефіцієнтів регресії оцінювалась на основі критерію 

Стьюдента. 

В якості вихідних змінних моделей обрані показники якості дифузійного 

соку, очищеного дифузійного соку та сиропу, продуктивність та втрати цукру в 

кожній ситуаційно-значущій зоні. Вхідними змінними є витрати вхідних та 

вихідних матеріальних потоків, якісні показники сировини та напівпродуктів, а 

також режимні параметри. 

Наприклад, для процесу екстракції отримано такі моделі, поверхні 

відгуку яких наведені на рис. 10: 

19.5800325.005496.000069.02368.0

004122.0192633.0007125.0019547.0

82361.6182513.0997213.1978227.0),,,(
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Рис. 11. А-сценарій технологічного 

комплексу цукрового заводу 

Рис. 12. С-сценарій отримання 

дифузійного соку 

5.370537.00079.00085.00726.00897.0

273229.023.3428.07125.0728.3),,(

22
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стстстст
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257.613971.008954.000091.04506.0
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,                    (3) 

де R  – доброякісність, %; L  – продуктивність, %; стF  – витрата бурякової 

стружки, м
3
/год; дсF  – витрата дифузійного соку, м

3
/год; B  – дигестія, %; D  – 

втрати цукру з жомом, %; T  – температура, 
о
С. 

 
                              а)                                                             б) 

Рис. 10. Поверхні відгуку моделі а) ),,,( TBFFR дсст ; б) ),,,( TFBFD дсст  

В основі сценарного опису лежить поняття ситуаційно-значущої зони, яка 

визначається за нечіткими значеннями факторів, що характеризують певний 

технологічний процес. 

Сценарій характеризує багатоваріантність вибору рішень в умовах 

невизначеностей з врахуванням цілей, факторів впливу на основі формування 

операцій та міжопераційних зв’язків. Формування сценаріїв керування 

технологічним комплексом цукрового заводу проводилось в два етапи: 

розробка абстрактного (А) сценарію (рис. 11, табл. 3), в якому неврахована 

внутрішня структура об’єктів та подальше розкриття операцій та 

міжопераційних зв’язків у структурному (С) сценарії (рис. 12, табл.4) на основі 

опису наборів властивостей-атрибутів.  
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Табл. 3. Об’єктні потоки даних та фактори впливу 
Позначення потоків та зміст Позначення факторів та зміст 

Р1 Витрата стружки  

Р2 Витрата жомопресової води 

Р3 Витрата живильної води 

Р4 Витрата вапнякового молока 

Р5 Витрата сатураційного газу 

Р6 Витрата сиропу 

Р7 Витрата пари на отримання дифузійного соку 

Р8 Витрата жому 

Р9 Витрата дифузійного соку 

Р10 Витрата повернення соку 

Р11 Витрата пари на очищення дифузійного соку 

Р12 Витрата очищеного соку  

Р13 Витрата гріючої пари на випарну установку 

Ф1 Цукристість буряку  

Ф2 Доброякісність 

Ф3 Шведський фактор 

Ф4 Число Силіна 

Ф5 Вміст браку в стружці 

Ф6 Якість живильної води 

Ф7 Концентрація вапнякового молока 

Ф8 Концентрація сатураційного газу 

Ф9 Якість пари 

Ф10 Температурні режими 

Ф11 Тривалість стадій 

 

Табл. 4. Життєвий стан та атрибути об’єктів С-сценарію отримання 

дифузійного соку 
Клас Позначення та зміст стану Позначення та зміст атрибуту 

А1 S1.1 Подрібнення буряка 

S1.2 Покращення якості стружки 

S1.3 Заміна ножів бурякорізок 

S1.4 Покращення роботи бурякорізок 

S1.5 Екстракція 

S1.6 Подача стружки 

S1.7 Подача сульфітованої води 

S1.8 Зменшення температури  

S1.9 Збільшення температури 

S1.10 Зменшення рН соку 

S1.11 Збільшення відкачки соку 

S1.12 Зменшення відкачки соку 

S1.13 Співвідношення стружка-вода 

S1.14 Зменшення вмісту цукру в жомі 

S1.15 Якість дифузійного соку 

а1.1 Число Силіна 

а1.2 Шведський фактор 

а1.3 Витрата бурякової стружки 

а1.4 Вміст браку в стружці 

а1.5 Якість живильної води 

а1.6 Значення рН живильної води 

а1.7 Якість бурякової стружки 

а1.8 Температурний режим  

а1.9 Тривалість дифузії 

а1.10 Доброякісність дифузійного соку  

а1.11 Значення рН дифузійного соку 

а1.12 Вміст сухих речовин дифузійного 

соку 

а1.13 Витрата дифузійного соку 

а1.14 Втрати цукру 

 

С-сценарії формалізовані з використанням нечітких мереж Петрі з 

кольоровими фішками. 

При розв’язанні задач оптимального керування технологічними 

процесами цукрового виробництва були виділені такі множини критеріїв: 
S

i
K  – 

якість, 
S

i
P  – продуктивність; 

S

i
W  – втрати, ситуаційна згортка яких за схемою 

компромісу Парето при врахуванні умови ситуаційного змінювання 

пріоритетності критеріїв: 

)}(){(
1

j

i

j

i
i

k

j

j

i

j

i
AQAF  



  ,         (4) 

де i – номер ситуаційно-значущої зони, i=1,…,n; j – номер критерію, j=1,…,m; 

k – кількість критеріїв керування; 
j

i
Q – j-ий критерій керування для ситуаційно-
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значущої зони i; 
j

i
A – набір параметрів для критерію 

j

i
Q ; 

j

i
  – пріоритет 

критерію керування для i-ї ситуаційно-значущої зони. 

Обмеження 
j

i
A є нечіткими і характеризуються відповідною ситуаційно-

значущою зоною.  

Багатокритеріальна оптимізація технологічних процесів дифузійного, 

сокоочисного та випарного відділення цукрового заводу у ситуаційно-значущих 

зонах проводилась з використанням методу досяжних цілей, згідно з яким 

знаходиться мінімальне значення коефіцієнта γ, із системи нерівностей: 















021

04321

0321

),(

),,,(

),,(

WKxxB

KKxxxxI

PKxxxE

w

k

p







               (5) 

При нечітких обмеженнях: "_" норминижче <
i

x  < "_" нормивище , де E0, 

I0, B0 – сподівання при пошуку оптимального значення. Фактично, дані 

значення визначають точку в просторі критеріїв, до якої повинно прямувати 

оптимальне рішення; Kp, Kk, Kw – відповідні вагові коефіцієнти, які визначають, 

наскільки близько повинно бути рішення до оптимального результату. Чим 

ближче значення вагового коефіцієнта до нуля, тим більш важливим є критерій 

для пошуку оптимального рішення.  

Розроблений алгоритм сценарно-синергетичного керування 

технологічним комплексом цукрового заводу, який складається з етапів: 

моніторинг технологічного процесу; флікер-шумова спектроскопія часових 

рядів змінних об’єкта з метою виявлення системних змінювань; визначення 

поточної ситуаційно-значущої зони в результаті ситуаційної класифікації; 

уточнення математичних моделей у визначеній ситуаційно-значущій зоні; 

здійснення багатокритеріальної оптимізації технологічних процесів у 

відповідній ситуаційно-значущій зоні; передача результатів рішень оптимізації 

для змінювання параметрів синергетичних регуляторів виробничих установок 

цукрового заводу. 
В четвертому розділі здійснений синтез систем взаємозв’язаного 

керування матеріальними потоками технологічного комплексу цукрового 
заводу методом аналітичного конструювання агрегованих регуляторів. У 
рамках методології аналітичного конструювання агрегованих регуляторів 
розроблені нелінійні математичні моделі динаміки дифузійного, сокоочисного 
та випарного відділення. 

Як приклад, розглянемо синтез системи керування дифузійним 
відділенням. Розроблена математична модель процесу екстракції має вигляд: 

Ta
T

BD
a

TD

BF
aRFaFa

d

dF дс

стст
ст 
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де стF  – витрата бурякової стружки, м
3
/год; дсF  – витрата дифузійного соку, 

м
3
/год; R  – доброякісність, %; B  – дигестія, %; D  – втрати цукру з жомом, %; 

141 aa   – параметри моделі визначаються шляхом ідентифікації багатомірних 

часових рядів за допомогою програмного середовища Vector ODE. 
Згідно з методом аналітичного конструювання агрегованих регуляторів 

синтезували керувальні дії ),,(1 TBRu  – витрата бурякової стружки, ),,(2 TDRu  – 

витрата дифузійного соку, які забезпечують перехід системи з довільної точки в 
околицю атракторів-багатообразів 0),,(1 TBR  і 0),,(2 TDR . 

Параметрами настроювання законів керування, які впливають на якість 
динаміки процесів і ефективно викликають самоорганізацію системи, є часові 
параметри – постійні часу T1, T2. Проведені дослідження синтезованої системи 
синергетичного керування дозволили визначити оптимальні значення 
параметрів T1 і T2 за критеріями тривалості і ресурсозатрат (рис. 13).  

 

 
 

Рис. 13. Перехідний процес регулювання доброякісності дифузійного 
соку: а) при Т1=160 с; Т2 =180 с; б) при Т1=80 с;Т2 =100 с; в) при Т1=10 с; Т2 
=20 с. 

Для дослідження ефективності розробленої системи сценарно-
синергетичного керування матеріальними потоками технологічного комплексу 
цукрового заводу було проведено імітаційне моделювання шляхом порівняння 
функціонування розробленої системи із існуючими системами. Формування 
вхідних дій здійснювалось з використанням робастних планів експерименту 
Тагучі. Результати імітаційного моделювання при різних значеннях сигнал-шум 
наведені в табл.5. 

Табл. 5. Результати імітаційного моделювання 

Відношення сигнал-шум, 
)( goodlessEta   і )( goodmoreEta   

Моделі існуючих 
системи керування 

Імітаційні моделі 
керування 

Добро- 
якіс-
ність 

Втра
ти, 
% 

Продук-
тивність, 

м
3
/год 

Добро-
якіс-
ність 

Втра- 
ти,  
% 

Продук-
тивність, 

м
3
/год 


 





n

i

iy
n

goodlessEta 1

21

10log10  - 0,4 - - 0,33 - 






n

i i
goodmore yn

Eta
1

210 )11
(log10

 
88,7 - 120 90,5 - 123,7 
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Рис. 14. Інтерфейс системи 

сценарно- синергетичного керування 
 

Проведені дослідження та 

виробничі випробовування 

запропонованих технічних рішень 

показали покращення якості продукції, 

збільшення продуктивності 

виробництва на 1,8 %, зменшення 

витрат енергоресурсів на 3,7 %, 

зменшення на 0,07 % втрат цукру. 

Система сценарно-синергетичного 

керування матеріальними потоками 

технологічного комплексу цукрового 

заводу (рис. 14) інтегрована в 

інформаційну вертикаль 

технологічного комплексу цукрового 

заводу.  

 

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

У дисертаційній роботі запропоновано новий підхід до удосконалення 

систем автоматизованого керування матеріальними потоками технологічного 

комплексу цукрового заводу, який полягає в реалізації ресурсоощадних 

алгоритмів багатокритеріального керування згідно із принципами та методами 

сценарного підходу та нелінійної динаміки. 

1. Проведений системний аналіз, експертне опитування та когнітивне 

моделювання дозволили виявити пріоритетні технологічні чинники 

забезпечення покращення якості продукції, підвищення продуктивності 

обладнання та зниження питомих витрат матеріальних ресурсів при 

виробництві цукру. 

2. Одержали подальший розвиток методи аналізу технологічних процесів 

цукрового виробництва як складної організаційно-технічної системи з позиції 

нелінійної динаміки, що дозволило встановити переміжність в розвитку 

об’єкта, його самоорганізацію через виникнення дисипативних просторово-

часових хаотичних структур, виявити наявність інваріантних багатообразів-

атракторів в просторі параметрів порядку. 

3. Одержали подальший розвиток математичні моделі технологічного 

комплексу цукрового заводу у відповідності з особливостями прояву 

атрактивної поведінки об’єкта. 

4. Вперше на основі факторно-цільового та ситуаційного аналізу 

розроблені сценарії керування матеріальними потоками технологічного 

комплексу цукрового заводу, що дозволили реалізувати у виділених 

ситуаційно-значущих зонах багатокритеріальне оптимальне керування в умовах 

невизначеності. 

5. Вперше для технологічного комплексу цукрового заводу здійснений 

синтез синергетичних агрегованих систем керування, що забезпечує 

організацію ресурсоощадних керувальних дій у відповідності з встановленими 



 15 

багатообразами-атракторами, які відображують оптимальні режими 

функціонування об’єкта. 

6. Удосконалена структура автоматизованої системи керування 

технологічного комплексу цукрового заводу за рахунок введення сценарно-

синергетичного керування матеріальними потоками на основі сучасних 

інформаційно-управляючих платформ. 

7. Проведене імітаційне моделювання та виробничі випробовування 

запропонованих технічних рішень показали покращення якості продукції, 

збільшення продуктивності виробництва на 1,8 %, зменшення витрат 

енергоресурсів на 3,7%, зменшення на 0,07% втрат цукру. 

8. Розроблене алгоритмічне та програмне забезпечення передано до 

впровадження на ПАТ «Червонський цукровик» та використовується у 

навчальному процесі на кафедрі автоматизації та інтелектуальних систем 

керування Національного університету харчових технологій, що засвідчується 

відповідними довідками. 
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АНОТАЦІЯ 

Сич М.А. Сценарно-синергетичне управління матеріальними потоками 

технологічного комплексу цукрового заводу. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування. – Національний 

університет харчових технологій, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності цукрового 

виробництва шляхом створення автоматизованої системи керування 

матеріальними потоками технологічного комплексу цукрового заводу. 

Проведено аналіз технологічних процесів цукрового виробництва як складної 

організаційно-технічної системи з позиції нелінійної динаміки. В результаті 

встановлено переміжність в розвитку об’єкта, його самоорганізацію через 

виникнення дисипативних просторово-часових хаотичних структур. Виявлено 

наявність інваріантних багатообразів-атракторів в просторі параметрів порядку. 

На основі факторно-цільового та ситуаційного аналізу розроблені сценарії 

керування процесами виробництва цукру. У відповідності з сценаріями 

керування реалізовано у виділених ситуаційно-значущих зонах 

багатокритеріальне оптимальне керування в умовах невизначеності. Для 

технологічного комплексу цукрового заводу здійснений синтез синергетичних 

агрегованих систем керування. Таким чином забезпечується організація 

ресурсоощадних керувальних дій у відповідності з встановленими 

багатообразами-атракторами, які відображують оптимальні режими 

функціонування об’єкта. Створено структуру та розроблено алгоритмічне і 
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програмне забезпечення автоматизованої системи сценарно-синергетичного 

керування матеріальними потоками цукрового заводу з використанням 

сучасних інформаційних технологій. 

Ключові слова: цукрове виробництво, матеріальні потоки, нелінійна 

динаміка, детермінований хаос, синергетичний регулятор, математична модель, 

автоматизована система керування. 

 

АННОТАЦИЯ 

Сыч М.А. Сценарно-синергетическое управление материальными 

потоками комплекса сахарного завода. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.13.07 – автоматизация процессов управления. – 

Национальный университет пищевых технологий, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена вопросам повышения эффективности сахарного 

производства путем создания автоматизированной системы управления 

материальными потоками технологического комплекса сахарного завода. 

Проведенный анализ технологических процессов сахарного производства 

как сложного объекта управления, оценка уровня систем автоматизации 

диффузионного, сокоочисного и выпарного отделений. Определены проблемы 

управления материальными потоками сахарного завода. Изложены 

перспективы развития систем управления технологического комплекса 

сахарного завода на основе принципов и методов современной теории 

автоматического управления сложными организационно-техническими 

объектами. 

Анализ временных рядов основных технологических переменных 

технологического комплекса сахарного завода установил интермитанс 

(перемежаемость) поведения объекта на основе теории русел и джокеров с 

помощью метода графического теста Гилмора. Исследование свойств 

технологических процессов сахарного производства как сложной системы 

проводилось с помощью рекуррентных диаграмм, отражающих свойства 

объекта в виде геометрических пространственно-временных структур, а также 

вейвлет-анализа. 

Проведена реконструкция хаотических аттракторов системы в 

соответствии с теоремой Такенса. Анализ сложного поведения объекта с 

перемежаемостью, включающий хаотические проявления, проводился по 

показателям корреляционной размерности, корреляционной энтропии 

Колмогорова, показателя Херста и фрактальной размерности. Полученные 

результаты позволили сделать вывод о наличии участков во временных рядах с 

проявлениями детерминированного поведения и с переходами в хаотический 

или стохастический режимы, то есть образованием диссипативных 

пространственно-временных структур. 

Разработаны модели прогнозирования системных тенденций в развитии 

объекта с помощью метода фликер-шумовой спектроскопии. Алгоритм 

прогнозирования кардинальных системных изменений интегрирован в систему 

сценарно-синергетического управления сахарного завода. 
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Проведено когнитивное моделирование протекания технологических 

процессов; осуществлена идентификация моделей в характерных ситуациях 

поведения объекта; представлена методика построения сценариев управления, 

по которым определяются стратегии управления. Соответствуя сценариям 

управления реализовано в выделенных ситуационно-значимых зонах 

многокритериальное оптимальное управление в условиях неопределенности.  

Для технологического комплекса сахарного завода осуществлен синтез 

синергетических агрегированных систем управления. Таким образом, 

обеспечивается организация ресурсосберегающих управляющих воздействий в 

соответствии с установленными аттракторами, которые отражают оптимальные 

режимы функционирования объекта. Создана структура, алгоритмическое и 

программное обеспечение автоматизированной системы сценарно-

синергетического управления материальными потоками технологического 

комплекса сахарного завода с использованием современных информационных 

технологий. 

Ключевые слова: сахарное производство, материальные потоки, 

нелинейная динамика, детерминированный хаос, синергетический регулятор, 

математическая модель, автоматизированная система управления. 

 

SUMMARY 

M. Sych. Scriptwriting-synergistic control of the technological complex’s 

material flows of the sugar refinery. — Manuscript. 

Dissertation for Ph. D. (candidate of technical sciences) degree in specialty 

05.13.07 –  automation of control processes. – National University of Food 

Technologies, Kyiv, 2017. 

Dissertation is devoted to improving the efficiency of the sugar production 

through the creation of automated control system of the technological complex’s 

material flows of the sugar refinery. The analysis of the sugar production processes as 

a complex organizational and technical system from the perspective of nonlinear 

dynamics was made. As a result, the intermittence of the object and its emergence 

through the self-organization of dissipative spatial-temporal chaotic structures are 

established. The presence of attractors in the space of order parameters is discovered. 

On the basis of factor-objective and situational analysis the scenarios of process 

control of sugar production are developed. According to the control scripts multi-

objective optimal control under uncertainty in selected situational significant zones 

are implemented. For the technological complex of sugar refinery the design of 

aggregated synergistic control systems is completed. This provides the organization 

of controlling resource saving actions in accordance with established attractors 

reflecting the best mode of the object. A structure is created, algorithms and software-

automated system of scriptwriting-synergistic control of the technological complex’s 

material flows of the sugar refinery using modern information technology are 

developed. 

Keywords: sugar production, material flows, nonlinear dynamics, 

deterministic chaos, synergetics regulator, mathematical model, automated control 

system. 


