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Актуальність
Характерним для нинішнього етапу функціонування складних систем, 

енергоактивних з великим строком експлуатації, є робота при граничних на
вантаженнях та сезонним ритмом [1-4].

Для таких систем не завжди відомі структурні і технологічні зміни про-, 
ведені під час експлуатації, втрат режимної та нормативної документації, ще 
відповідно приводить до невизначеності і прийняття рішень в екстремальни 
ситуаціях. Тому актуальною є проблема створення баз даних і знань, в яки: 
небхідно реєструвати потоки даних контрольних режимів від всіх агрегатів 
що стало б інформаційною базою ідентифікації структури ієрархічної систе 
ми та динаміки агрегатів. Відповідно опрацьовані дані можна покласти в ос 
нову розроблення систем підтримки прийняття рішень та експертних систем 
що забезпечить ефективність управління в граничних і аварійних режимах.

Аналіз структурної ієрархії.
В складних системах важливо знати про рівні ієрархії технологічног 

процесу та ієрархію каналів відбору і передачі даних та управлінських к 
манд від систем оперативного та автоматизованого управління.

В концепції Саймона-Месаровича, кожний рівень ієрархії структурної орга 
нізації має певний рівень обмежень для прийняття рішень за рахунок недостат 
ніх інтелектуальних ресурсів (бази даних, баз знань). :

Відповідно корпоративна техногенна або адміністративна стру ур , 
но глобальної ЦІЛІ, « «  відображає функціональне пР«з= -  оргашз 
ції, розбивається на функціональні блоки з визначеними локальними під щл
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ми на основі процедури структурної і функціональної декомпозиції, для розв'я
зання складних задач ціле орієнтованого управління. При цьому вирізняємо 
ієрархію цілей і ієрархію структурної організації функціональних елементів [1-

Для виконання своїх функцій ІАСУ повинна бути за координована, тоб
то, всі операції інтелектуальні, управлінські, виконавчі повинні бути узго
джені в часі згідно планів дій і стратегій управління та координації.

Стратегія координації включає:
встановлення операційних правил для кожного рівня ієрархії; 
вибір виконавчих механізмів для кожного типу операцій; 
розрахунок взаємодії інформаційно-ресурсної між елемента

ми і структурами всіх рівнів ієрархії;
розроблення нормативних ріш ень для кожного типу (кла

су) стратегій досягнення глобальної цілі;
Розглянемо процес структурної декомпозиції ієрархічної системи, виділи

вши (/},/=1,и) локальних процесів для кожного /-рівня, при цьому маємо

|(^т) ~ вхідних потоків та набір виходів: (и'тк ̂  — ресурсних, (и'тІ ̂  -

інформаційно-керуючих з параметрами (Уі/,Ут) . Відповідно для кожного

івня необхідно виділити джерела енергетичних та матеріальних і інформа- 
ійних ресурсів та блоки оперативного і операційно-координуючого управ- 
іння між рівнями ієрархії (рис. 1).

В умовах граничних режимів можуть виникнути технологічні аварійні 
итуацн в ієрархічних системах з потенційно небезпечними об’єктами (дви- 
уни, генератори, котли, хімічні агрегати, енергоблоки, нафтоперегінні ком- 
лекси, нафтобази та інші структури). В таких випадках для реалізації проти- 
варійних мір в ієрархічних інтегрованих енергоактивних системах (ПЕС) з 
отенційно небезпечними об’єктами (ГТНО) необхідна інформація для фор
мування і оцінки ситуації (рис.2 ).

Згідно ситуації формується стратегія ліквідації аварії на основі оцінки 
Ьних та формування альтернатив розв’язання задачі (рис.2 ). Згідно схеми 
квідаційних робіт формуються набори альтернатив [ 1, 2 ]:

Я/(ЛГ,)->4,4єДффі;
Би(х, )-М , ->£//-я/[ШС, ],

т
Де І/А , = А , А множина допустимих реалізованих альтернативних хо-

6 , яка забезпечує хід протиаварійних робіт при відомій структурі системи.
При нечітких даних про хід процесу та невизначеності структури ПЕС 

рбхщно для управління процесом ліквідації загроз створювати систему 
тримки рішень (СППР) з експертною підтримкою.
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Рис. І. Декомпозиція системи на виробничі підсистеми

В таку систему входять [5]: 
бази даних і знань про ІІНО, 
технологічний процес, 
діалогова інтелектуальна система,
підсистема прогнозування і підтримки рішень і їх оцінки, 
підсистеми первинної обробки даних (рис.З) [2-5].

Ф ормалізований опис моделі задачі оцінювання 
ефективності рішень [5)

ЕГІ=М(ІЧИЮ,
де Егі — ефективність рішення г,, М -  метод, за яким ведеться пошук ефектив
ного рішення; N5 _ наслідки можливих рішень для ситуації і;  -  множина 
критеріїв для оцінювання наслідків ситуації в, згідно яких оцінюється ефекти
вність можливих рішень.
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Така функціональна схема СППР має ієрархічну організаційну структу- 
у, яка забезпечує відповідно оперативні дані, згідно запиту про ПНО, в яко- 
у склалася гранична або аварійна ситуації [3, 4]:

структурну і управлінську організацію ІІЕС з ПНО; 
координати і маршрути до ПНО;

Відомості про енергоактивні ресурси та можливість вибуху; 
моделі простору станів і режими всіх агрегатів; 
конструктивні і технологічні параметри агрегатів;

- систему управління агрегатами в структурі АСУ-ТГІ;
керованість і спостережуваність агрегатів та інформаційну достовір
ність даних для прийняття управлінських рішень.

Відповідно ефективне управління [2] ситуацією в кожний момент часу 
арактеризується зміною станів згідно стратегії управління на циклі реально-
о інтервалу часу переходу в цільовий стан:

~*Хск(ІєТг) .
/=1

Оцінка ефективності функціонування СППР грунтується на показниках: 
Рч -  показник правильності вибраних рішень;

Р, -  показник вчасності на інтервалі Тг ;
Ра — показник оперативності рішень.
Відповідно маємо оцінки:
Р'=К „ІКг , Кх -  загальна кількість;

РІ =Ттах/Тг , Гтах — нормативний час ситуації;

Мь -  кількість моделей в базі.рл=мьт

Висновок
В статті розглянуто підхід до створення систем підтримки прийняття 

іішень для ліквідації загроз в складних ієрархічних системах з ПНО.
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