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ПЛАНУВАННЯ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ У ТЕРИТОРІАЛЬНО-РОЗПОДІЛЬЧІЙ
СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ТРАНСПОРТУ ГАЗУ
У даний момент у газотранспортній системі України проводиться комплексна автоматизація
управління складними процесами й технологічними об'єктами. Одним із самих складних і практично
нереалізованих без застосування ЕОМ завдань є комплексна оцінка показників якості доставки газу
від газорозподільних пунктів до споживача, заснований на можливості моніторингу стану й
виявлення сильних і слабких сторін будь-якої газотранспортної системи.
Як показав аналіз публікацій [2, 4] існуюча система моніторингу виконує вимірювання і аналіз
параметрів технологічних процесів на технологічних об'єктах на ділянках магістрального
трубопроводу й призначена, в основному, для компресорних станцій. В своїх працях Грищенко А.З.
підкреслює, що одним із завдань при управлінні газотранспортною системою є моніторинг
транспорту газу від газорозподільної станції до споживачів [1, с. 16]. Фатхутдінов Р.А. розглядає
моніторинг як безперервне комплексне спостереження за об'єктами, вимірювання параметрів і аналіз
їхнього функціонування [2, с. 124]. Таким чином, реалізація процесу моніторингу являє собою
рішення двох завдань: вимірювання параметрів об'єкта й аналіз його функціонування.
Метою статті є виявлення особливостей та удосконалення планування оцінки показників у
територіально-розподільчій системі моніторингу транспорту газу.
Створювані в цей час технічні комплекси для контролю й управління газорозподільними
станціями (ГРС) призначені для створення систем диспетчерського контролю й управління ГРС і
розосередженими об'єктами лінійних ділянок газопроводу. Такі комплекси, як правило,
забезпечують: телевимірювання й трансляцію технологічних параметрів; телеконтроль стану,
телеуправління крановими вузлами, діагностику; архівування й документування інформації й дій
оператора. Ці системи базуються на загальних принципах побудови телемеханічних систем - вони
являють собою дворівневі системи, контроль і управління якими здійснюють із пункту управління
(ПУ), де перебуває диспетчер, апаратури телемеханіки, ЕОМ, мнемонічний щит. Об'єкти контролю й
управління перебувають на контрольованих пунктах (КП). Взаємодія між ПУ й КП відбувається по
каналах зв'язку, дані передаються короткими масивами. Дані системи більшою мірою вирішують
завдання диспетчеризації й призначені для рішення завдань теорії масового обслуговування. Як
наслідок сформованої ситуації виникає необхідність у переосмисленні існуючих підходів до
організації функціонування газорозподільних систем, оскільки загальна схема технології
функціонування системи задається принципами її побудови й уточнюється при розподілі функцій,
виконуваних системою, між її елементами. Подальше уточнення технології відбувається при виборі
структурних і топологічних характеристик системи, при цьому технологія функціонування
формується при виборі алгоритмів функціонування елементів системи.
Таким чином виникає необхідність синтезу територіально-розподільчої системи моніторингу
транспорту газу [5, с. 28; 6, с. 79-81].
Можна відзначити, що проблема синтезу системи моніторингу транспорту газу (СМТГ) є
багатогранною, містить у собі безліч завдань синтезу, перспективного й поточного планування
розвитку, оперативного управління в процесі функціонування. Для одержання максимального
системного ефекту на всіх етапах життєвого циклу системи необхідна єдина методологія оптимізації.
Для досягнення поставленої мети необхідно проаналізувати й обґрунтувати схему структуризації
проблеми оптимізації й відповідних критеріїв у співставленні з етапами життєвого циклу системи.
Етапами життєвого циклу можна розглядати наступні: синтез, поетапне створення, розвиток в умовах
еволюції функціональних вимог абонентів, експлуатація системи (рис. 1).
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Синтез територіально-розподільчої системи моніторингу транспорту газу

Аналіз особливостей моніторингу транспорту газу

Обґрунтування принципів функціонування системи моніторингу
транспорту газу

Функціонально-топологічний синтез структури системи моніторингу
транспорту газу

Розробка алгоритмів функціонування і управління системою
моніторингу транспорту газу

Експлуатація системи моніторингу транспорту газу
Оцінка показників результатів моніторингу транспорту газу

Розвиток системи моніторингу транспорту газу

Модернізация системы моніторингу транспорту газу

Рис. 1. Структура комплексу завдань на етапах життєвого циклу
системи моніторингу транспорту газу
Була прийнята наступна ієрархія рішення комплексів завдань синтезу:
1) аналіз особливостей моніторингу транспорту газу містить постановку загальної проблеми
синтезу територіально-розподільчої системи моніторингу транспортування газу. У ході постановки
проблеми оцінюються складність обчислень, повнота й вірогідність вихідної інформації,
трудомісткість обстеження абонентів, можливість ідентифікації деяких характеристик у процесі
функціонування, можливість еволюції вимог абонентів, технічних засобів і системи в цілому. Якщо
виникають зазначені труднощі, то їх можна вирішити в рамках методології системного аналізу
декомпозицією вихідної проблеми на декілька умовно-незалежних підпроблем, які, у свою чергу,
розділені на комплекси завдань, завдання, підзавдання й т.д.;
2) обґрунтування принципів функціонування складається з аналізу предметної області й
функціональних особливостей СМТГ. Результатами є сформовані принципово важливі обмеження за
структурою, топологією, функціональними характеристиками системи;
3) функціонально-топологічний синтез структури реалізується в рамках екзогенних обмежень і
цілей, сформованих на першому етапі, і складається з визначення оптимальних характеристик
структури СМТГ (кількості й розміщення точок вимірювання й вибір у них контрольованих показників,
функціональних характеристик засобів вимірювання кожної точки, топології й типів комунікаційних
зв'язків). Отримані рішення є екзогенними обмеженнями для наступного рівня завдань;
4) розробка алгоритмів (технологій) функціонування й управління СМТГ [7, с. 102].
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На етапі експлуатації відбувається оцінка результатів моніторингу транспорту газу. Якщо
система піддалася моральному або функціональному старінню, повинна бути передбачена
можливість її модернізації, а також розвитку для умов газифікації нових споживачів газу у
газотранспортній системі.
Розглянемо постановку завдання планування оцінки кожного показника в точках контролю
газорозподільної системи.
Необхідно знайти оптимальний план проведення оцінок всіх показників СМТГ по всіх точках
контролю при обмежених ресурсах з урахуванням наступних критеріїв:
максимум сумарної кількості всіх оцінок показників СМТГ;
максимум ефективності проведення оцінок показників з урахуванням їх важливості;
мінімум сумарної вартості проведення оцінок всіх показників.
Для побудови математичної моделі введемо такі змінні й параметри:
множина можливих точок контролю I = {i : i = 1, i′}, i ′ - кількість можливих точок контролю;
множина контрольованих показників P = 1,Pi , P i - кількість показників в точці i ;
 iP – коефіцієнт вагомості P -го показника в i–ій точці контролю.
 Pi

  = 1 ;  ≥ 0 ;
∑
iP
 P =1
 iP



С0 – виділений бюджет для проведення всіх оцінок;
ciP – вартість проведення однієї оцінки P -го показника в i–ій точці контролю;
xiP – пошукова кількість оцінок P -го показника в i–ій точці контролю.
Таким чином, часткові критерії мають вигляд:
максимум сумарної кількості оцінок показників моніторингу транспорту газу в точках
контролю:
i'

Pi

Z ( X ) = max ∑ ∑ xiP
i =1 P =1

(1)

X = xiP

де
– план проведення оцінок P -их показників в i–их точках контролю;
максимум ефективності проведення оцінок показників моніторингу транспорту газу з
урахуванням їх важливості:
i'

Pi

L( X ) = max ∑ ∑ iP xiP
i =1 P =1

(2)

мінімум сумарної вартості проведення оцінок всіх показників моніторингу транспорту газу:
i'

Pi

C ( X ) = min ∑ ∑ ciP xiP
i =1 P =1

(3)
Основне обмеження представлене на сумарні витрати по проведенню оцінок всіх показників
моніторингу, які не повинні перевищувати виділений бюджет С0
i'

Pi

∑ ∑ ciP xiP ≤ C0
i =1 P =1

(4)
Практичний інтерес викликають додаткові обмеження на мінімальну й максимальну кількість
оцінок. Для кожного засобу вимірювання в i –ій точці контролю повинно бути проведено не менш
одного вимірювання Р-го показника й не більше NiР нормативно визначеної кількості оцінок:
1 ≤ xiP ≤ N iP

(5)
Крім цього, на невідомі змінні Хір накладаються обмеження їхньої позитивності й
цілочисельности:
xiP ≥ 0; xiP = int; i = 1, i ' ; P = 1, P i ;

(6)
Математична модель (1)-(6) відноситься до завдань лінійного цілочисельного програмування за
множиною критеріїв. Для її рішення використовують моделі багатокритеріальної оптимізації [8] і
цілочисельного програмування [9]. Для реалізації запропонованих математичних моделей можна
використати: для завдань малої розмірності - метод гілок і меж; для завдань великої розмірності метод випадкового пошуку.
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У результаті проведених досліджень нами запропоновано математична модель, що дозволить
на відміну від існуючих спланувати моніторинг транспорту газу від газорозподільних пунктів до
споживачів за множиною критеріїв з урахуванням обмежень на виділений бюджет по проведенню
всіх оцінок і кількість оцінок кожного показника. Це дозволяє підвищити ефективність контролю
транспорту газу від ГРС до споживачів.
Вході подальших досліджень буде сформовано структурну модель інформаційної технології
автоматизованого синтезу системи моніторингу транспорту газу, що дозволить приймати рішення
щодо адаптації газотранспортної системи України в умовах зміни зовнішнього середовища.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В УКРАИНЕ
Рынок производных ценных бумаг в Украине имеет существенные отличия от аналогичных
рынков в странах с развитой финансовой системой. Отличия эти касаются и количественной, и
качественной сторон. С количественной стороны объем рынка производных ценных бумаг в Украине
значительно меньше, чем за рубежом. Доля деривативов (опционов) составляет лишь 0,0002% от
общего объема выпуска ценных бумаг и значительно уступает соответствующим показателям в США
или в России [1, c. 7]. С качественной стороны эти различия еще заметнее. Под одними и теми же
названиями фактически фигурируют различные, часто совершенно не похожие друг на друга
финансовые инструменты. Это связано как с различной по степени развития, адекватности и
совершенства нормативно-правовой базой функционирования деривативов, так и с разными
задачами, которые ставят перед собой участники срочного рынка. Развитие срочного рынка в
Украине и трансформация украинских производных ценных бумаг в финансовые инструменты,
главной целью использования которых является хеджирование финансовых рисков, должно быть
основано на ясном понимании особенностей современных производных ценных бумаг и определении
направлений по доведению этих инструментов до уровня стран с развитой рыночной экономикой. К
сожалению, вопрос об отличии украинских деривативов от деривативов в других странах никогда
даже и не ставился. Вместе с тем, его решение важно не только для фондового рынка, но и для
обеспечения непрерывности воспроизводственного процесса в стране, снижения неопределенности и
риска в экономике и, соответственно, для повышения инвестиционной привлекательности Украины
на глобальном рынке.
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