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Комп’ютерна технологія вибору програмних засобів для авторизації системи дозування рідини дозволяє зменшити витрати на персонал, отже підвищуються економічні показники, а також підвищити
ефективність дозування рідини за рахунок розробки системи диспетчерського управління на підставі SCADA-систем.
Система автоматизації керування призначена для рішення загальної задачі створення ефективного механізму керування ТП. У зв’язку
з цим, першим етапом при впровадженні системи є перед проектне
обстеження діяльності ТП. Виконується системний аналіз діяльності
ТП. Під перед проектним обстеженням розуміється процес збору інформації про структуру і діяльність ТП. Зібрана інформація прохо67
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дить стадію аналізу і систематизації. На цьому етапі створюються
покрокові рекомендації щодо послідовності впровадження системи.
Для вибору виду SCADA, яка буде використовуватися для роботи,
необхідно провести оцінку їх ефективності за сукупністю основних
критеріїв:. Критерії можуть бути як кількісні, так і якісні [1, 2]. Для
формалізації моделі вибору виду SCADA введемо наступні позначення:
 якість документації – Ki,
– технічна підтримка – Ti,
– надійність – Ni,
– масштабність – Mi,
– відкритість систем – Oi,
– ціна – Ci.
Деякі з наведених показників визначаються якісно, тому їх слід задати лінгвістичними змінними.
Де і-порядковий номер елемента множини, а n – кількість елементів у множині.
Математична модель вибору має наступний вигляд.
Розглянемо задачу вибору альтернативи даної множини
SC  S1, S2,..., Sn 

(1)

Якщо цей вибір здійснюється на основі ступеня відповідності альтернатив деякої сукупності вимог, що визначаються системою m різних критеріїв k1, k2,..., km .
В такому випадку кожному критерію може бути поставлено у відповідність нечітка множина.



.

Sci  ki (S1 ), ki (S 2 ),..., ki (Sn )

(2)

Видається цілком природним, що рішенням вихідної задачі буде
така альтернатива S, яка найбільшою мірою задовольняє вимогам всієї
сукупності критеріїв.
Звідси випливає, що вирішальне правило D вибору найкращої альтернативи може бути представлено як знаходження перетину відповідних нечітких множин:
D  M k1  M k2  ...  M km

(3)

Відповідно до визначення операції перетину нечітких множин функція приналежності шуканого рішення знаходиться як
ScD (S j )  min(Sck (S j )), j  1, n .
i 1, n
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Рис. 1. Технологія синтезу системи дозування рідини
Таким чином, в якості найкращої повинна бути обрана та з альтернатив, S *j для якої значення функції приналежності µd  S j  виявиться
максимальним. Тобто
d (S *j )  max(ScD (S j )) .
j 1,n

(5)

Саме ця альтернатива і є рішенням вихідної задачі, оскільки вона
найбільшою мірою задовольняє вимогам всієї сукупності розглянутих
критеріїв.
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Завдання полягає у виборі альтернативного SCADA. Множина
альтернатив Sc утворюють п’ять SCADA: Sc  S1, S2, S3, S4, S5 представлених в таблиці 1 разом з приватними критеріями оцінки та їх функціями належності.
Також задамо функцію приналежності кожного з SCADA за обраними критеріями, і сформуємо сукупність нечітких множин, що описують таке їх відповідність по кожному критерію.
Таблиця 1
Типи SCADA, приватні критерії оцінки та їх функції приналежності
Тип SCADA
Значення
функції належності
1
2
k1-якість
µ(S1)
документації
k2-технічна
µ(S2)
підтримка
k3-надійність
µ(S3)
k4µ(S4)
масштабність
k5відкритість
µ(S5)
систем
k6-ціна
µ(S6)

S1 –
LabVIE
W

S2 –
WinC
C

S3 –
RSVie
w

S4 –
Trace
Mode

S5 –
Simplicity

3

4

5

6

7

0,5

0,7

0,3

0,6

0,5

0,5

0,4

0,8

0,4

0,3

0,2

0,1

0,6

0,9

0,8

0,5

0,1

0,4

0,9

0,9

0,8

0,2

0,6

0,8

0,1

0,4

0,2

0,5

0,3

0,7

Оскільки максимальним значенням функції приналежності має
альтернатива S 4* , її і слід вибрати в якості виконання завдання. Іншими словами, SCADA Trace Mode відповідно з використовуваними
критеріями і з урахуванням ступеня їх важливості є найкращим.
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