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Выводы. На основании представленных материалов можно сделать вывод, 
что технический уровень разработанных отечественных эмульсионных составов 
и технология их изготовления находятся на уровне лучших мировых образцов. В 
ГосНИИ «Кристалл» разработана вся технологическая документация на различ-
ные типы установок, выбрано основное технологическое оборудование и реше-
ны вопросы обеспечения сырьем. 
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Предложен новый метод прогнозирования альтернативных стратегий разви-

тия горнорудных предприятий как крупных систем в условиях неопределенно-
сти и конфликтности и порожденного ими риска. 
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New prognostication method of alternative strategies in development of mining 

enterprises is offered to new as large systems subject to the condition vagueness and 
conflict and risk generated by them. 

Key words: the mining enterprises, network Petri, modelling of managerial processes. 

 
Вступ. Україна стрімко адаптується до умов Євросоюзу і потребує радика-

льної зміни принципів управління промисловістю в усіх його функціях. Реаліза-
ція цілей прогнозування рішень сучасного інтегрованого виробництва на основі 
фінансово-економічних показників підприємства залежить від раціональності 
систем підтримки прийняття рішень, що є основою та інформаційною базою си-
стеми генерування різноманітних варіантів вирішення задач планування вироб-
ничо-господарської діяльності, зокрема, виконання певних операцій, тактичних 
завдань, стратегічних планів та оцінки їх ефективності. За цих умов актуалізу-
ється потреба у проведені досліджень, пов’язаних з пріоритетними напрямками 
Державних програм розвитку промисловості. Це обумовлює необхідність удо-
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сконалення і розробки нових підходів до побудови таких семантичних моделей 
виробничо-економічних систем, які дозволять формувати конкретні раціональні 
схеми-підсистеми за допомогою яких підприємство представляється як інтегро-
вана гнучка виробнича система (ГВС).  

Актуальність. Ключовим моментом у вирішенні означеної задачі може бути 
комплексна концепція розвитку експертних підтримуючих систем засобами ана-
лізу і проектування інформаційних систем та осередків, що сприяють підвищен-
ню раціональності обґрунтування управлінських рішень, тому вельми 
актуальним для сучасного промислового підприємства є використання ГВС, які 
мають бути системами, що забезпечують підтримку прийняття рішень на основі 
аналізу фінансово-економічних показників діяльності підприємства, та спромо-
жними пристосовуватися в реальному масштабі часу до змін у виробництві, 
плануванні, конструкції виробів, використанні робочих місць, технологічних 
маршрутів тощо. Головна ціль ГВС полягає в зберіганні загальної раціональної 
виробничо-економічної структури, що передбачає всі необхідні функції від про-
ектування виробу до складання остаточного продукту − «у ширину» і від плану-
вання бізнесу та управління до цехових операцій − «у глибину».  

Аналіз досліджень. Аналіз цілей, завдань, компонент і структур ГВС вияв-
ляє різноманіття вимог до інформації, що відрізняються складністю обробки, 
локальною пам'яттю, типом інтерфейсу і характеристиками реагування [1]. Ін-
формаційні вимоги деяких із цих видів діяльності можуть бути агреговані в ін-
формаційну підсистему, або, навпаки, інформаційні вимоги по одному виду 
діяльності можуть бути розподілені по декільком інформаційним підсистемам. 
Такі окремі підсистеми можна назвати інформаційними осередками, функціону-
вання яких будуть забезпечувати певні «правила-продукції» [2, 3].  

На основі проведених досліджень, а також використовуючи накопичений до-
свід у даній області [3-7], нами пропонується використати формальний апарат 
представлення продукційних знань, що, з одного боку, був би теоретично вичер-
пним, а, з іншого, − мав високу потужність для даного класу задач та одночасно 
характеризувався простотою практичної реалізації. Таким засобом, на нашу ду-
мку, як і багатьох інших авторів досліджень у цій області, може служити мате-
матичний апарат мереж Петрі, що відповідає сформульованим вище вимогам [3-
8] і дає можливість подання розширеними мережами Петрі структур моделей 
виробничо-економічної діяльності на основі класифікації типів його дій.  

Метою даного наукового дослідження є виокремлення теорії семантичних 
мереж і алгебри логіки для вирішення певної сукупності окреслених управлінських 
задач щодо підвищення ефективності функціонування як інформаційних виробни-
чо-економічних систем, так і систем підтримки прийняття рішень на сучасному 
підприємстві. У цьому зв’язку головним завданням вирішення проблеми прогнозу-
вання виробничо-економічного розвитку гірничорудних підприємств є адаптація 
інструментарію теорії Мереж Петрі до управлінських задач, пов’язаних з прийнят-
тям раціональних рішень у системі менеджменту підприємства.  

Матеріал і результати дослідження. Основні формальні визначення та по-
няття методології регулярних мереж, що використовуються в теорії мереж Петрі 
для аналізу виробничо-економічних систем і їх моделей та є необхідними для 
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правильного розуміння, і такими, що дозволяють моделювати паралелізм у 
спрацьовуванні «правил-продукцій», формувати оцінні характеристики що на-
даються процесу, не накладають обмежень на вихідну експертну інформацію, 
надають можливості розширення баз знань. Визначення, дані нами, ґрунтуються 
на теоретичних основах алгебри, регулярних мереж та теорії автоматів [4, 5], які 
визначають кібернетичні взаємозв’язки на основі теорії мереж Петрі.  

Мережа Петрі є формалізованим інструментарієм дослідження структури і 
динаміки поведінки складних систем, який дозволяє моделювати причинно-
наслідкові зв’язки їх окремих компонент, що мають складні взаємозв’язки. Базова 
(основна) модель мережі Петрі складається з чотирьох ключових (головних) еле-
ментів: множини позицій Р, множини переходів Т, вхідної функції І і вихідної фу-
нкції О. Вхідна і вихідна функції характеризують взаємозв’язки з переходами і 
позиціями. Вхідна функція І відображає перехід tj  у множину позицій I(tj), які на-
зивають вхідними позиціями переходу. Вихідна функція О відображає перехід tj у 
множину позицій О(tj), які називаються вихідними позиціями переходу.  

У загальноприйнятому підході при використанні теорії мереж Петрі як ін-
струментарію моделювання систем формалізована структура мережі Петрі ви-
значається її позиціями, переходами, вхідною і вихідною функціями [5].  

Мережа Петрі є сукупністю  
 

},,,{ OITPC = ,      (1) 
 

де },...,,{ 21 npppP =  − кінцева множина позицій ( 0≥n ); },...,,{ 21 mtttT =  − 

кінцева множина переходів ( 0≥m ); ∞→ PTI :  − відображення із переходів у 
комплекти позицій (вхідна функція); ∞→ PTO :  − відображення з переходів у 
комплекти позицій (вихідна функція). При цьому множини позицій і переходів 

не перетинаються: ∅=TP I . 
У значній мірі теоретична робота з мережами Петрі заснована на формаль-

ному їх визначенні, викладеному вище. Проте для ілюстрації та розширення по-
нять теорії мереж Петрі доволі зручним є їх графічне представлення. Теоретико-
графічним представленням мережі Петрі є орієнтований граф, що відображає дві 
множини: сукупностей позицій та переходів. Відповідно до цього граф мережі 
Петрі включає два типи графічних об’єктів: коло – позиція і планка – перехід.  

Орієнтовані дуги (стрілки) з'єднують позиції і переходи. Дуга, такої формалізо-
ваної моделі причинно-наслідкових зв’язків спрямована від позиції ip  до переходу 

jt , визначає позицію, що є входом переходу. Кратні входи в перехід указуються 

кратними дугами з вхідних позицій у перехід. Вихідна позиція вказується дугою 
від переходу до позиції. Кратні виходи також подаються кратними дугами.  

Потужним інструментом, що значно розширює можливості мереж Петрі при 
моделюванні систем є маркірування. 

Маркірування (µ) − присвоєння фішок позиціям мережі Петрі. Фішка − це 
вдосконалення формалізованого поняття мереж Петрі (подібне позиціям і пере-
ходам). Фішки присвоюються (можна вважати, що вони належать) позиціям. Кі-



Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва 
26 

 

 

лькість і положення фішок при функціонуванні мережі Петрі можуть змінювати-
ся. Вони використовуються для визначення виконання (моделювання) певних 
операцій мережею Петрі.  

Маркірування µ мережі Петрі },,,{ OITPC =  є функція, що відображає 
множину позицій Р в множину невід'ємних цілих чисел:  

 
NP →:µ ,     (2) 

 
де N − множина невід'ємних цілих чисел. 
Маркірування µ може бути також визначене як т-вектор ),...,,( 21 nµµµµ = , 

де Pn =  і кожна niNi ,...,1, =∈µ . Вектор µ визначає для кожної позиції ip  

мережі Петрі кількість фішок у цій позиції. Кількість фішок у позиції ip  є 
nii ,...,1, =µ . Зв'язок між визначеннями маркірування як функції і як вектора на-

явно встановлюється співвідношенням iip µµ =)( . Представлення маркірування у 
вигляді функції є дещо більш загальним і тому вживається набагато частіше, але 
при застосуванні у дослідженні систем підтримки рішень теорії матриць, що 
сприятиме розширенню можливостей моделювання і аналізу ситуацій і процесів 
у системі, визначення маркірування як вектора є необхідним. У даному випадку 
µ-вектор є одним із ключових елементів моделі. 

Мережа Петрі функціонує за допомогою запусків (спрацьовування) перехо-
дів. Перехід запускається видаленням фішок із його вхідних позицій і утворен-
ням нових фішок, що вміщуються в його вихідні позиції. Функціонування 
мережі Петрі забезпечується управлінням кількістю і розподілом фішок у мере-
жі. Фішки знаходяться в кружечках – умовах моделі, що задає можливі варіанти 
управління запусками переходів мережі.  

Мережі Петрі як інструментарій проектування й аналізу систем підтримки 
рішень має ряд характерних властивостей. Особливий інтерес у нашому випадку 
може представляти властивість зберігання, яка дає можливість використовувати 
Мережі Петрі для моделювання систем управління ресурсами. Наприклад, ме-
режа Петрі може моделювати замовлення і розподіл ресурсів. У цих моделях де-
які фішки можуть представляти ресурси.  

Виокремимо основні прикладні аспекти моделювання мережами Петрі при 
вирішенні завдань управлінського характеру, що потребують адекватного по-
дання як об’єктів виробничо-економічної системи, так і їх взаємозв’язків в зага-
льній структурі виробничого менеджменту. 

Зважаючи на те, що реальні події в досліджуваних виробничо-економічних 
об'єктах, відбуваються в різні інтервали часу і можуть відбуватися як паралель-
но, так і незалежно одна від одної, то в процесі побудови й аналізу моделей до-
цільно вводити такі основні обмеження: 

поводження системи розглядається як послідовність дискретних подій, по-
рядок яких є одним із можливих, що припускаються основною структурою; 

запуск переходів (відповідних подій) розглядається як миттєва подія, що має 
нульовий час;  
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у деяких випадках необхідно вважати виникнення двох подій водночас не-
можливим; 

за необхідності, події прив'язуються до певних термінів часу, і т.п.  
Для побудови узагальненої моделі у вигляді мережі Петрі доцільно застосо-

вувати алгебру теорії мереж, для яких характерною є топологічна регулярна по-
будова, що породжує клас регулярних мереж і дає можливість розділити процес 
аналізу і конструювання мереж на сукупність етапів, на кожному з яких достат-
ньо мати спрощені моделі об’єктів (процесів) систем підтримки прийняття рі-
шень з більш простими фрагментами мережі.  

До основних операцій алгебри регулярних мереж відносять: операції накла-
дання, розмітки, інтеграції, приєднання, виключення.  

Найбільш практичним при побудові узагальненої математичної моделі у виді 
маркірованої мережі Петрі є послідовне застосування операції накладання.  

Операція накладання − звичайне теоретико-множинне об'єднання графів, до-
повнене правилом формування розмітки. За допомогою цієї операції одна мере-
жа накладається на другу.  

Якщо ( )0111111 ,,,, µOITPС =  і ( )0222222 ,,,, µOITPС = , то  
 

( ) ( )02121212121 ,,,,, µOOIITTPPССС UUUU== .   (3) 
 
Поставимо завдання вдосконалити багатофакторне моделювання та оціню-

вання раціональної стратегії розвитку гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) 
за умов ризику шляхом рейтингової оцінки і ранжирування варіантів диверсифі-
кованого розвитку та конверсії гірничорудного підприємства на основі економі-
ко-математичного моделювання багатоцільових багатокритеріальних ситуацій, 
застосувавши інструментарій мереж Петрі. 

Прийняття рішення щодо визначення стратегії розвитку та конверсії гірни-
чорудного підприємства передбачає паралельне визначення (етапи 2 - 4) та ком-
плексне ранжирування (етап 6) рейтингових оцінок альтернативних варіантів 
стратегії розвитку ГЗК: оцінок, отриманих на підґрунті аналізу динаміки попиту 
та пропозиції мінеральної продукції, прогнозування кон’юнктури ринку і т.п.; 
оцінок організаційно-технічного рівня виробництва (ОТРВ) мінеральної продук-
ції; оцінок економічної ефективності варіантів КОРР і конверсії ГЗК; оцінки ря-
ду можливих чистих стратегій (сукупність виробничо-економічних напрямків 
діяльності) розвитку підприємства, які характеризують узагальнену субоптима-
льну змішану стратегію, визначену шляхом багатофакторного теоретико-
ігрового моделювання (БФТІМ). 

Розглянемо детальніше фрагменти моделювання комплексних рейтингових 
оцінок системою підтримки прийняття рішень центру автоматизованих систем 
підприємства для вирішення завдань ранжирування варіантів комплексного 
освоєння рудних родовищ (КОРР) [9].  

Представимо у загальному вигляді формулу для визначення комплексних 
рейтингових оцінок: 
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де і − альтернативні варіанти; j − вагові оцінки (коефіцієнти) доцільності 

альтернативного варіанту КОРР. 
Кінцевою метою дослідження (досягнення максимуму ефективності) є фор-

мування такого плану задачі, що відповідає умові критерію рівномірності: 
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Досягнення максимуму ефективності реалізації критерію рівномірності для 

багатоцільової функції виду (4), потребує виконання умови максимізації її скла-
дових, які у своїй сукупності повинні якнайбільше задовольняти критерію рів-
ності [10], що малоймовірно на практиці. При цьому низькі значення 
деталізованих показників (вагових оцінок) доцільності альтернативного варіанту 
КОРР не впливають на внесок інших у загальний рейтинг (в силу формування 
вагових коефіцієнтів загальної оцінки рейтингу з початком відліку відносно 
одиниці), але недоліком цієї модифікації рейтингового оцінювання є те, що за-
значені деталізовані показники дещо нівелюються, оскільки внесок великих кі-
лькісних значень одних деталізованих показників до загальної оцінки рейтингу 
компенсує низькі значення інших. 

Уникнути цього недоліку, що знижує об’єктивність та адекватність оціню-
вання, можна шляхом упровадження як адекватної міри інтегрованого показника 
рейтингової оцінки модифікованого зваженого середньогеометричного [11]:  
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де jγ  − ваговий коефіцієнт певного деталізованого показника, що, у свою чер-

гу, потребує відповідних методик обґрунтування вибору значень коефіцієнтів jγ . 

На нашу думку, іншим шляхом вирішення цього питання може бути застосу-
вання принципу максиміну. Згідно з цим принципом для кожного рішення при-
своюють як показник його гарантований рівень [12]: 
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де опт
R  − найвищий рейтинг у вибірці; ijij kx += 1 . 

Проте, з метою збереження мультиплікативності функції (4) безпосереднє 
застосування (7) до вагових оцінок доцільності альтернативних варіантів є 
неприпустимим. Тому принцип максиміну дасть свій позитивний внесок у ви-
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значення загальної оцінки рейтингу, якщо його застосувати послідовно, крок 
за кроком, визначаючи для кожних сусідніх вагових оцінок (пари вагових оці-
нок) свої мінімуми та максимуми, попередньо упорядкувавши їх за зростан-
ням. Так як перша та остання вагові оцінки приймають участь у визначенні 
гарантованих рівнів загального показника рейтингу лише по одному разу, то 
вони утворюють останню пару. Отримані на кожному кроці гарантовані рівні 
вагових оцінок можуть бути використані для визначення деталізованих показ-
ників нової мультиплікативної моделі виду (4), що враховує принцип макси-
міну.  

Отже, для кожного альтернативного рішення сформуємо послідовність 
виду 
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Для кожної сусідньої пари (8) маємо свої мінімуми: ,1min 112,1
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Тоді, у загальному вигляді формулу для визначення комплексних рейтинго-
вих оцінок можна представити: 
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за умови (8). 
Для моделювання комплексних рейтингових оцінок системою підтримки 

прийняття рішень центру автоматизованого управління ГВС можна запропону-
вати мережу Петрі (рис. 1), що реалізує (9). В основу моделі (рис. 1) покладено 
правило-продукцію «слабкого» перемноження (СД, де позиції: 81  ..., , рр ; 

переходи: 61  ..., , tt ).  
Вхідна та вихідна матриці для правила-продукції «слабкого» перемноження 

мають вигляд: 
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Рисунок – 1 Мережа Петрі, що реалізує формулу для визначення комплексних 

рейтингових оцінок (9) 
 
Матрицям (10) і (11) відповідає матриця змін: 
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Модель СД «слабко» обчислює добуток, якщо при застосуванні матричних рівнянь 

не контролювати послідовність запуску переходів відносно переходу 2t . Це питання 
знімається, якщо цикл однієї ітерації при обчисленні добутку розбити на два кроки: 
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),(  );( 020211010102 DvDv +++= µµµµ  
 

де )0,0,0,,,0,0,1(01 ух=µ ; )0,,0,,0,1(01 ууv = , ),0,,0,1,0(02 ууv =  − вектора запу-
ску переходів; ух  ,  − числа, які перемножують. 

Переходи 87  , tt  введені в модель (рис. 2) дозволяють адаптувати СД у алго-
ритмі обчислення комплексних рейтингових оцінок за формулою (9). Разом з 
тим, коригування управління послідовністю запусків переходу 2t , дає можли-
вість розширити масштаби аналізу сценаріїв щодо альтернативних варіантів сис-
теми підтримки прийняття рішень центру автоматизованого управління ГВС.  

Висновки. Таким чином, реалізація цілей автоматизованого інтегрованого 
виробництва залежить від раціональної організації систем підтримки прийняття 
рішень і спроможності інформаційної системи генерувати різноманітні сценарії, 
від планування виробництва до виконання операцій і оцінки ефективності. Це 
приводить до схеми, у якій підприємство представляється як інтегрована вироб-
ничо-економічна система, сформована на основі фінансово-економічних показ-
ників. Тому постає важливе питання трансформації даних про виробничо-
економічні процеси в декларативну інформацію і процедурні знання, що може 
сприяти конструюванню адекватних моделей інформаційних осередків для по-
будови необхідних інформаційних структур. Потім для цих структур і їх взаємо-
дії формуються представлення типу мереж Петрі. Експертна підтримуюча 
система може бути використана для того, щоб експериментувати з моделями ін-
формаційних систем і досліджувати їх ефективність, використовуючи фінансо-
во-економічні показники в динамічному, складному і інформаційно-насиченому 
середовищі інтегрованого автоматизованого виробництва. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ И 
МЕХАНИЗМА РАЗРАЗРУШЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
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Украина, 50086, г. Кривой Рог, Днепропетровская обл., ул. Революционная,5 
 

В даній статті показано, що при підриванні із застосуванням просторово-
орієнтованої системи свердловинних зарядів, а також підривання зарядів з зу-
стрічним розвитком вибуху в суміжних свердловинних зарядах виникає суттє-
вий позитивний ефект 

Ключові слова: підривання, розвиток вибуху, позитивний ефект. 
 
This article proves that using ofexplosions of spatial-oriented slit charges, as well 

as explosing of charges with oncoming development of plosions of adjacent bore-
holes charges causes some intense positive effect. 

Ключевые слова: explosing, development of plosions, positive effect. 
 


