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В статті описано архітектуру системи надання інтелектуальної ситуативної підтримки оперативному персоналу при розробці та 
прийнятті рішень з керування електроенергетичними об'єктами в штатних та позаштатних ситуаціях. Наведено основні принципи 
реалізації базових компонентів цієї системи.

В статье описано архитектуру системы предоставления интеллектуальной ситуационной поддержки оперативному персоналу при 
выработке и принятии решений по управлению электроэнергетическими объектами в штатных и внештатных ситуациях. Приве
дены основные принципы реализации базовых компонентов этой системы.

Вступ. Сучасний етап розвитку систем керу
вання технологічними процесами в електроенер
гетиці може бути охарактеризовано як етап широ
кого застосування інформаційних технологій. Це 
стосується, в тому числі, й використання формалі
зованих знань, методів та засобів штучного інте
лекту [17]. Проблема інтелектуалізації керування в 
електроенергетиці пов’язана, в першу чергу, зі ство
ренням проблемно-орієнтованих програмних сис
тем, наділених властивостями інтелектуальності 
[14], можливість розв’язання якої з’являється на 
певному етапі розвитку інформаційних технологій. 
Для сучасного етапу розвитку інтелектуальних 
систем характерним є створення гібридних систем 
[7], в яких можуть використовуватися (в різних 
поєднаннях) експертні системи, засоби матема
тичного моделювання, штучні нейронні мережі, 
нечітка логіка, генетичні алгоритми та ін. Такого 
роду прикладні системи часто поєднують у собі 
різні підходи та способи розв’язання задач, містять 
велику кількість специфічних знань та деталей, 
врахування яких зумовлено конкретними умова
ми. Свої особливості має і керування технологіч
ними процесами електроенергетичних об’єктів 
(ЕЕО) з відповідною низкою задач, розв’язання 
яких може бути одержано при використанні інте
лектуальних систем як "інструментарію".

Дослідження шляхів побудови та розвитку по
дібних систем проводяться в багатьох розвинених 
країнах світу [7]. Вітчизняні розробки в даній галузі,

на жаль, скоріше є винятком і обмежуються реалі
зацією систем моніторингу об’єктів на базі реєст
рації інформації (дискретних та аналогових сигна
лів) або інформаційно-довідкових систем на базі 
ПЕОМ (часто з "ручним" введенням інформації 
щодо поточного стану об’єкту). Та в обох випадках 
оперативний персонал (ОП) залишається з проб
лемою прийняття рішень без належної інтелекту
альної підтримки [4].

Постійний дефіцит часу — характерна особли
вість процесу прийняття рішень при оперативному 
керуванні (ОК) [12]. Оскільки процес сприйняття 
інформації ОП обмежується "пропускною здат
ністю" самої людини-оператора, то подальше удо
сконалення засобів "транспортування" інформацій
них посилок і засобів автоматичної їх обробки не 
впливають суттєво на продуктивність праці ОП. З 
цього можна зробити висновок, що використання 
нових технологій передачі і обробки інформації 
безпосередньо не посилює інтелектуальних мож
ливостей ОП, а лише надає йому в бажаному виг
ляді більше потрібної інформації і часу для прий
няття рішень.

Якісно нові можливості для розв’язання час
тини задач ОК ЕЕО з’являються з використанням 
структурованих та формалізованих знань, що сто
суються предметної області ОК ЕЕО, та методів 
штучного інтелекту, оскільки за умов цейтноту часу 
ОП перш за все потребує інтелектуальної підтрим
ки. Зазначене розв’язання здійснюється із застосу
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ванням методів декомпозиції, іцо дозволяє зобра
зити його у вигляді багатокрокового процесу роз
в’язання взаємопов’язаних оптимізаційних задач 
— підзадач комплексної задачі, враховуючи при 
цьому різні аспекти їхньої ієрархії: часовий, орга
нізаційний, ситуативний. Тобто розв’язання задач 
ОК ЕЕО базується на багаторівневій декомпозиції 
як самого об’єкта керування, так і процесу керуван
ня об’єктом. Домінуючими при цьому є критерії 
надійності енергопостачання та економічності ре
жимів [8].

Очевидно, що пріоритетність створення та за
стосування інтелектуальних систем в аспекті роз
в’язання задач керування технологічними проце
сами ЕЕО мають задачі ОК, оскільки туї' найбільша 
роль людини-оператора (диспетчера) з усіма її 
сильними та слабкими властивостями як "елемен
та” системи керування. Тому такі системи повинні 
бути системами підтримки оперативного персона
лу в прийнятті рішень (СППР) [3]. Створення 
СППР є необхідною передумовою реалізації якісно 
нового підходу до розв’язання комплексних задач 
керування технологічними процесами ЕЕО — ке
рування на базі використання інтелектуальних 
систем.

Основні складові СППР. Розглянемо основні
підсистеми, які входять до базового складу СПГІР. 
Найбільш зручним засобом відображення опера
тивної інформації про ЕЕО є мнемонічна схема, що 
традиційно реалізується у вигляді диспетчерських 
щитів. Відповідно, до складу СПГІР входять засоби 
відображення "оперативної схеми" — схеми елек
тричних з’єднань технологічного устаткування 
ЕЕО з нанесеними на неї диспетчерськими найме
нуваннями цього устаткування та відображенням 
фактичних станів комутаційних апаратів (КА). Ще 
одним обов’язковим компонентом засобів візуалі- 
зації є 'інформаційне табло", на якому відобража
ються дані, що надходять від вимірювальних за
собів та РЗА. Для аналізу поточного стану ЕЕО не
обхідна не тільки інформація про топологію та 
стани КА і РЗА, але й інформація про режимні пара
метри ЕЕО, що не вимірюються безпосередньо. То
му обов’язковою складовою СПГІР є підсистема 
моделювання режимів ЕЕО. Для надання рекомен
дацій щодо управління режимом ЕЕО СППР має 
використовувати засоби аналізу стану ЕЕО і визна
чення поточних задач ОК, а також засоби форму
вання варіантів розв’язання вказаних задач. На

решті, для надання оперативної інформації про 
об’єкт керування в автоматичному режимі слід 
реалізувати засоби зв’язку СПГІР з джерелами опе
ративної інформації. В загальному випадку струк
тура СППР показана на рис. 1. Слід зазначити, що 
склад підсистем СППР може змінюватись в залеж
ності від задач, які повинні розв’язуватись на пев
ному ЕЕО. Крім того, більшість з наведених під
систем можуть використовуватись самостійно, як 
окрема система. Далі представимо більш деталь
ний огляд кожної із складових СППР.

інформаційно-довідкова підсистема.
Інформаційно-довідкова підсистема (ІДП) для 

ОП ЕЕО призначена для надання як довільної (у 
відповідності із запитами ОП), так і ситуативно-ак- 
тивованої інформації, необхідної для підготовки та 
прийняття рішень в процесі керування ЕЕО. Перед
бачається функціонування ІДП на базі локальної 
обчислювальної мережі (ЛОМ), до складу якої вхо
дять сервер та робочі станції, на яких організують
ся автоматизовані робочі місця (АРМ) персоналу 
ЕЕО. Інформаційно-довідкова підсистема ЕЕО побу
дована за типом графічних інформаційно-пошу
кових систем [16] і має три основні складові: засоби 
візуалізації, засоби інтерпретації та пошуку інфор
мації і засоби керування базою даних (БД).

Засоби візуалізації призначені для відображення 
принципової схеми електротехнічного обладнання 
ЕЕО з відтворенням поточного стану та основних 
характеристик окремих елементів схеми. Вони за
безпечують безпосередній зв’язок та взаємодію ОП 
ЕЕО з ІДП, причому ініціатива щодо взаємодії мо
же бути як з боку ОП, так і з боку ІДГІ. Інформація 
про графічні зображення схеми зберігається та об
робляється у вигляді структурованих наборів гра
фічних примітивів. Макет ІДП, в БД якої введено 
тестовий фрагмент електричної частини електро
станції, показано на рис. 2. Пошук та зберігання 
інформаційно-довідкових матеріалів покладається 
на відповідні складові ІДП. Ця інформація доступна 
для використання персоналом ЕЕО, АРМ якого 
знаходяться в ЛОМ. Вся інформація, яка вводиться 
та використовується в ІДП, зберігається в БД; для 
швидкого, зручного та надійного доступу до неї 
розроблена відповідна архітектура та система уп
равління БД. При цьому виділено основні типи тех
нологічного устаткування, для кожного з яких роз
роблено відповідні інформаційні структури, реалі
зовані в БД у вигляді зв’язаних таблиць та програм
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ного коду. Більш доюіадно склад і особливості ІДП 
розглянуто в [8].

Підсистема математичного моделювання. В 
основі математичної формалізації задач ОК ЕЕО, 
орієнтованої на автоматизацію їхнього розв’язан
ня, лежить структурування обчислювальних знань. 
У той же час однією з умов реалізації принципу 
зовнішнього доповнення Ст. Біра є можливість адап
тації засобів програмного забезпечення до нових 
умов розв’язання задач ОК ЕЕО, що висуває свої 
вимоги до представлення моделей ЕЕО на "зов
нішньому” рівні представлення —- рівні користува
ча. У цьому випадку з формалізацією знань одно
часно розв’язується і задача розробки мови спіл
кування користувача (експерта) із СППР ЕЕО.

Вихідна інформація для підсистеми матема
тичного моделювання включає інформацію про 
склад і топологію ЕЕО й інформацію про постанов
ку математичної задачі і метод її розв’язання. Ре
зультати математичної формалізації задачі ОК мо
жуть бути представлені або у формі системи рів
нянь, що описує процеси в об’єкті керування, або у 
вигляді схеми об’єкта і сукупності математичних 
моделей його елементів, що представляють собою 
аналітичні залежності, які задають відношення між 
змінними (режимними параметрами) цих еле
ментів. Далі такі залежності будемо називати функ
ціональними (ФЗ). Зазначені змінні можна пред

ставити як внугрішні (що характеризують режим 
самого елемента) і зовнішні (що характеризують 
взаємодію елемента з іншою частиною ЕЕО). При 
цьому, з огляду на специфіку ЕЕО, досить універ
сальним є представлення його схеми у вигляді еле- 
ментів-багатополюсників, підключених своїми по
люсами до вузлів. Така форма представлення моде
лей елементів ЕЕО досить універсальна, забезпечує 
можливість використання моделей з різними сту
пенями деталізації представлення елементів ЕЕО, 
але вимагає використання атрибутів ФЗ, які визна
чають умови використання відповідної моделі й 
забезпечують можливість її адаптації. Сукупність 
ФЗ та їхніх атрибутів, що представляють модель 
елемента ЕЕО, будемо називати функціональною 
моделлю (ФМ) [3]. Введення (і/або зміна) користу
вачем ззовні ФЗ і їхніх атрибутів здійснюється за 
допомогою відповідних засобів інтерфейсу. До
кладно принципи побудови ФМ та особливості 
функціонування підсистеми математичного моде
лювання представлено в [10].

Уніфікація і формалізація представлення еле
ментів ЕЕО у вигляді ФМ забезпечує інваріантність 
моделі ЕЕО відповідно до алгоритмів розв’язання 
обчислювальних задач. При цьому забезпечується 
і можливість практичної реалізації принципу зов
нішнього доповнення стосовно підсистеми матема
тичного моделювання, що випливає як зі зручності
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представлення (у вигляді ФМ) інформації про 
об’єкт і задачу, так і з можливості зміни-адаптації 
використовуваних і введення нових моделей еле
ментів ЕЕО за допомогою засобів інтерфейсу [18]. 
За допомогою розроблених методів розраховува
лись як нормальні, так і аварійні режими ЕЕО [9].

Підсистема програмного моніторингу. Вико
нання основних функцій СПГЇР передбачає цикліч
не одержання оперативної інформації від засобів 
моніторингу або діагностування обладнання ЕЕО 
[5] про стан та режим роботи обладнання ЕЕО з 
дотриманням вимог до систем моніторингу [11]. 
Одним із таких засобів є система цифрової реєст
рації аналогових і дискретних сигналів (СІДРС) на 
базі інформаційно-діагностичного комплексу "Рє- 
гіна" [19], яка дозволяє в режимі реального часу із 
заданою дискретністю отримувати інформацію 
про стан і значення параметрів електротехнічного 
обладнання ЕЕО [21]. Для цього розроблено про
грамні засоби моніторингу (ПЗМ ), які повинні під
тримувати роботу в локальній мережі, здійснювати 
зв’язок з СЦРС та накопичувати отриману інфор
мацію. Слід зазначити, іцо за "якість" виконання 
більшості зазначених вимог відповідає СЦРС, яка 
для ПЗМ виступає джерелом інформації.

Для створення єдиного стандарту доступу й 
уніфікованого інтерфейсу між програмами корис
тувача (складові СППР), з одного боку, і компонен
тами автоматизації (програмовані контролери, пе
риферійні пристрої і таке інше), з другого боку, 
ефективно використовується технологія ОРС (OLE 
for Process Control). Реалізація ОРС базується на 
об’єктній моделі COM/DCOM фірми Microsoft. 
CGM/DCOM -- це модель багатокомпонентних 
об'єктів, що дозволяє програмі маніпулювати "ви
лученими" програмними об’єктами, а точніше, ви
кликати ті або інші функції (методи) цих об’єктів 
так, начебто вони знаходяться "поруч". Структурна 
схема зв’язків між ПЗМ і СЦРС показана на рис. 3. 
Для реалізації цих схем зв’язку розроблено про
грамні засоби ОРС-клієнту для зв’язку з СЦРС 
(ОРС-сервер). Засоби інтерфейсу з СЦРС фізично 
можуть розміщуватись як на терміналі ОП і "за
бирати" інформацію із серверу, так і на самому сер
вері СЦРС і "передавати" інформацію на термінал 
ОП.

Для забезпечення можливості адаптації СППР 
до об’єкту з урахуванням особливостей експлуата
ції його обладнання та умов активації окремих за
собів СППР створено спеціальні інструментальні 
засоби на базі відкритої графічної оболонки, зокре
ма засоби, що дозволяють встановити відповідно
сті між каналами надходження інформації від 
СЦРС та їхніми інформаційними сурогатами 
("елементами-приладами") в інформаційних струк
турах СППР і забезпечити виконання попередньо
го аналізу семантики таких "елемент-приладів".

На жаль, рівень інформатизації більшості ЕЕО 
України, у тому числі електричних станцій та під
станцій, далекий від бажаного, що ускладнює

Рис. З

можливість автоматизованого розв’язання задач 
ОК технологічними процесами ЕЕО. Сучасні сис
теми моніторингу повинні забезпечувати єдині ві
зуальні засоби контролю інформації, можливості 
тонкої настройки, та інформаційного об’єднання 
різнорідних складових.

Підсистема ситуаційної підтримки ОП. Опера
тивна діяльність персоналу ЕЕО пов’язана з прий
няттям рішень у штатних та позаштатних ситуа
ціях, які можуть виникати в процесі експлуатації 
підпорядкованого йому ЕЕО. Для можливості на
дання ОП підтримки у прийнятті рішень необхідно 
із всієї множини знань, що має і використовує ОП, 
виділити ті, що мають найбільшу частоту викорис
тання, враховуючи обмеженість часу на прийняття 
рішень та можливість помилок в стресових ситуа
ціях, зумовлених великою відповідальністю за пра
вильність прийнятих рішень. Як свідчить статис
тика, левова частка аварійних ситуацій виникає в 
ЕЕО через помилки ОП.

Розроблені програмні засоби ситуаційної під
тримки (ПСП) ОП слугують для формування 
умов, що стосуються режимів функціонування об
ладнання, встановлення факту порушення яких 
(бодай однієї) підчас виконання попереднього ана
лізу призводить до активації відповідних інструк
цій для ОП. Ці засоби призначені для підтримки 
прийняття рішень і враховують зміну значень 
режимних параметрів, які відтворюються прила
дами, розташованими на щиті управління (це мо
жуть бути значення режимних параметрів — часто
та, напруга, струм, потужність), та появу сигналів, 
що свідчать про функціонування пристроїв РЗА та 
КА і виконують вивід відповідних до ситуації інст
рукційних матеріалів.

Засобами ПСП конструюється набір інформа
ційних сурогатів приладів щита управління (ЩУ). 
Кожна ситуація визначається значеннями пара
метрів, що описують ЕЕО і надаються ПЗМ. Ко
ристувачеві за допомогою маніпулятора "мишка" 
(ліва кнопка) на "Табло ПСП" досить тільки "на
тиснути" на відповідний "елемент-прилад", як сис-

62 ISSN 0204-3599. Техн. електродинаміка. 2008. N° З



:: • V:
Ч«ст*т»

49.6 [Гід] І

1 ТМ“М II» І 

; 400 [А] 305 [А]

> Сортиров«* по бяюкам 
БЛОК 1
ьлок г
БЛОКЗ

І

-і Сортировке по »ищности
і- * 20НВт 

БЛОК 1
| І спи Б к І1Н-Н 1Т ГЗТ1 А*3 ТІ М81ГТ

' - БЛОК 2 
ЗСЮН&т І 6875 [А] 1715 [А] в работ® і 400 [А] в работ© ; в работе і: е работе !

1 І 1-.. ........... ....... ;
1 І«у*#аК2 2 І Д** *вим*»я*~ ХіЦ̂ -М̂ Т ГЭТ2 А*3 Т2...... МВ2ГТ

І 6875 ш 1715 [А] \ 8 работе 2000 {А] в работе
| і 
і в работе і в работе І

і; 1 ст-ц ь» 1 м»*у* Б* ; ДФЭ 37 Г4ТЗ дфітз ееэг

І 10865 [А] | 3500 [А] в работа 2000 [А] в работе в работе е работе

Закрыт»» J VІІ ______ : 1______
; V  £ і.'”..:;....ч.';.—- .

Рис. 4

тема (СППР) видасть йому довідку щодо дій в 
поточній ситуації. Приклад формування різних 
інформаційних сурогатів вимірювальних приладів 
ЩУ на "Табло ПСП" показано на рис. 4 (показано 
довільні значення параметрів).

Таким чином, відповідно до ситуації відбува
ється формування інструктивно-довідкового мате
ріалу для ОП. Приклад надання ОП такої інст
руктивної інформації (щодо його дій у відповід
ності до ситуації) показано на рис. 5 (а, б). В пер
шому випадку (рис. 5, а) виникло перевантаження 
трансформатора, а в другому (рис. 5, б) — відбулося 
зниження частоти до 49,6 Гц..
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Рис. 5,а,б

Мережева архітектура СППР передбачає, що 
знання про ЕЕО зберігаються на віддаленому сер
вері, а програмні засоби запускаються на робочих 
станціях ОП (на АРМ). Знання зберігаються на 
сервері у структурованому і формалізованому ви-

гляді. Для цього вони розбиваються на ще більш 
дрібні елементарні (атомарні) частини. Кожна така 
частинка має свій унікальний ідентифікатор, за 
яким її можна знайти. В такий спосіб досягається 
найбільш компактне та надійне зберігання інфор
мації. До того ж це дає можливість кожному еле
менту системи отримувати доступ не тільки до 
"своєї" інформації, а і до інформації інших еле
ментів, тим самим формуючи (агрегуючи) об’єд
нання елементів у вигляді "складових елементів". 
На базі конкатенації "складових елементів" форму
ються знання у вигляді інструкцій щодо дій ОП за 
конкретних умов. Структура ВД для зберігання еле
ментарних частин інформації описується мовою 
БОЬ, що дозволяє створювати об’єкти БД і зв’язки 
між ними.

Підсистема розв’язання задач оперативного 
керування. Підсистема розв’язання задач опера
тивного керування призначена для пошуку рішень 
перш за все в позаштатних ситуаціях при суттєвих 
відхиленнях режимних параметрів ЕЕО від зада
них, відхиленнях топології ЕЕО від нормальної 
схеми, коли відсутні заздалегідь визначені рішення 
щодо відновлення нормальної роботи об’єкту керу
вання. Насамперед, це стосується визначення оп
тимальної послідовності оперативних перемикань 
в схемах електричних з’єднань ЕЕО, яке зведено до 
задачі пошуку розв’язку в просторі станів кому
таційних апаратів в розподільчих пристроях (РП). 
В аспекті розв’язання цієї задачі РП подаються як 
об’єкти з дискретно змінною структурою, а вплив 
конкретних схемно-режимних умов, які звужують 
можливість виконання оперативних перемикань, 
враховуться у вигляді обмежень на допустимість 
виконання перемикань. Окремі фрагменти ЕЕО 
подаються у вигляді типових об'єднань (ТО) еле
ментів [22], що їх утворюють. При цьому в загаль
ному випадку і сам ЕЕО, в якості якого в конк
ретних випадках розглядаються РП або електричні 
підстанції, теж визначається як ТО, що агрегує ТО 
різних рівнів конкатенації, тобто рекурсивно. Функ
ціональну структуру підсистеми розв’язання задач
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ОК показано на рис. 6, де лініями відображені на
прямки потоків інформації.

Л окальна База Даних \

База правил База прив'язок правил 
до елементів схеми ЕЕО

1J 1 
; і Підсистеми СГІПР
! «.......................г ........... ............ '

j  Системні засоби і 
1 програмного інтерфейсу І

Підсистема розв’язання задач ОК складається 
з групи програмних модулів, що використовують в 
своїй роботі локальну БД. Знання про ОК ЕЕО збе
рігаються у формі продукційних правил [2], струк- 
турованих у вигляді ТО елементів схеми ЕЕО. Для 
встановлення відповідності формальних правил ке
рування фактичним станам обладнання ЕЕО ло
кальна БД містить також базу прив’язок правил до 
схеми ЕЕО.

Оскільки знання з ОК ЕЕО зберігаються в дек
ларативній формі, то обов’язковою складовою під
системи розв’язання задач ОК є селектор знань, 
який виконує пошук правил, що відповідають по
точній постановці задачі [16]. На інтерпретатор 
знань покладено означення формальних правил в 
правила керування технологічним обладнанням 
ЕЕО. Нарешті, модуль пошуку розв’язків виконує 
пошук у просторі станів та переходів шляхів 
реалізації визначеної задачі керування ЕЕО. Даний 
модуль імітує роботу системи недовизначених ав
томатів, реалізованих на основі описаної в [20] 
б^ сіі- тєхнології. Взаємозв’язки між автоматами 
реалізовано у вигляді рекурсивних переходів, що 
дозволило ефективно вирішити класичну пробле
му невизначеності сигналів у зворотних зв’язках 
групи пов’язаних між собою автоматів.

Для первинного введення та внесення змін у 
знання з ОК до складу СППР включено засоби вво- 
ДУ формальних правил та засоби вводу прив’язок 
правил до елементів схеми ЕЕО. Фактично, під
система розв’язання задач ОК ЕЕО є інструмен
тальною оболонкою, яка надає інтерфейс напов
нення бази знань з ОК для конкретного ЕЕО. При 
цьому, особливості формалізації та структурування 
знань в підсистемі дозволяють використовувати 
один раз введені формальні правила для розв’язан
ня задач ОК на різних ЕЕО, що значно підвищує 
рівень адаптивності СІІПР до специфіки ЕЕО та 
зменшує витрати на налаштування СППР до пот
реб конкретного об’єкту керування у порівнянні з
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;------1 УПГ і1
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Рис. 6

системами, в яких знання зберігаються у проце
дурній формі.

Підсистема розв’язання задач ОК ЕЕО не є 
самодостатньою і під час роботи використовує ін
формацію, що надається іншими підсистемами 
СППР. Так, від ІДП отримується інформація про 
образ схеми ЕЕО, склад і характеристики техно
логічного устаткування та електричні зв’язки між 
обладнанням ЕЕО. Зв’язок з підсистемою матема
тичного моделювання використовується для роз
рахунків і аналізу поточного режиму ЕЕО та оцінки 
наслідків реалізації визначених дій з керування 
ЕЕО. Від підсистеми програмного моніторингу от
римується оперативна інформація про поточні ре
жимні параметри ЕЕО та дані про спрацювання 
систем РЗА. Зв’язок підсистеми розв’язання задач 
ОК ЕЕО з іншими підсистемами СППР організо
вано у відповідності до описаної в [13] технології.

Висновок. Розроблена та представлена СППР 
на відміну від поширених систем — "давачів інфор
мації" — надає інтелектуальну підтримку ОП в про
цесі вироблення та прийняття рішень в умовах ОК 
ЕЕО. Система визначається гнучкістю при враху
ванні специфіки конкретного ЕЕО, оскільки декла
ративна форма подання знань з предметної області 
допускає зміну алгоритмів розв’язання задач ОК 
без зміни програмного коду. Знання про правила 
керування режимом ЕЕО враховують типовість 
схемних рішень в електроенергетиці. Тому в 
більшості випадків база знань може тиражуватись 
на різні ЕЕО лише з невеликими доповненнями, 
що стосуються особливостей цих об’єктів. Побудо
ва СППР з використанням інструментального під
ходу та можливості адаптації бази знань для ураху
вання особливостей ЕЕО дозволили мінімізувати 
витрати на створення таких систем для різних ЕЕО. 
Технічні та ергономічні характеристики СІІПР до
зволили використовувати її у складі інтегрованих 
систем автоматизованого керування технологіч
ними процесами ЕЕО, що підвищило оператив
ність та правильність прийняття рішень оператив
ним персоналом в різних режимах експлуатації 
технологічного обладнання ЕЕО.
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