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Анотація 
Запропоновано підхід до моделювання і аналізу систем однорівневої координації локальних систем управлін-

ня багатоопераційними технологічними процесами на основі інформаційних критеріїв. 
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Abstract 
An approach to modeling and analysis of systems of single-level coordination of local control systems of multi-

operational technological processes based on information criteria is proposed. 
Keywords: coordination, model, information, management 

 
Вступ  

Задачі координації окремих типів процесів розглядаються у багатьох дослідженнях.  Системний 
аналіз координаційного управління людино-машинними ієрархічними системами зроблено у циклі 
робіт Dmitry Novikov, зокрема в [1]. Низка авторів розглядають загальні питання координації у сис-
темах з певною структурною організацією: паралельною [2, 3], послідовною [4], послідовно-
паралельною [5]. Проте запропоновані моделі не дозволяють оптимізувати структуру підсистем ко-
ординації. 

Метою роботи є підвищення ефективності координації за рахунок оптимізації інформаційних по-
токів і структури підсистем координації. 

 
Результати дослідження 

Підхід до розробки інформаційної моделі однорівневої координації ґрунтується на побудові двох 
графів: графа технологічних зв’язків і графа інформаційних зв’язків. Граф інформаційних зв’язків 
отримується за допомогою формальних перетворень графа технологічних зв’язків. Запропонована 
система формальних операцій над зазначеними графами. 

Для оцінки інформаційної ефективності координації оцінюється кореляція між величинами 
інформаційних потоків у графі інформаційних зв’язків, часом прийняття рішень щодо координації і 
втратами (витратами на здійснення технологічних операцій) у графі технологічних операцій. 

Запропонований підхід протестований на прикладі задачі координації виробництва молочної 
продукції. 
  

Висновки 

Результати дослідження показали, що із зростанням складності технологічного процесу підвищу-
ється ефективність однорівневої координації у порівнянні з централізованою. Результати можуть 
бути використані для оптимізації структури і інформаційних потоків системи координації.  
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