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Секция 1 

Системний аналіз та прогресивні інформаційні технології 

 

УДК 004.422.8:629.431.432 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РУХУ ЕЛЕКТРОПОТЯГУ 

МЕТРОПОЛІТЕНУ  

 

Н.М. Микитенко, асп., А.І. Ломонос, к.т.н. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: ai_lomonos@ukr.net 

 

Вступ. У сучасному мегаполісі значну роль в пасажироперевезеннях грає 

метрополітен. При збільшенні чисельності населення міста відбувається розширення міських 

меж, збільшення площ транспортної мережі і ущільнення графіка руху потягів завдяки чому і 

збільшується споживання електроенергії на метрополітені. Оскільки витрати електроенергії 

на тягу залежать в основному від режимів ведення потягу на перегоні, то необхідно 

застосовувати методи раціонального управління процесом перевезення.  

Постановка і рішення оптимізаційних завдань мають велике значення при побудові 

систем автоматичного управління рухом потягів. Вибір режимів управління окремого потяга 

при заданих тривалості руху ходу по перегону, швидкісних обмеженнях, плані і профілі 

шляху, реалізується на базі вирішення задачі оптимального управління за критерієм 

мінімуму витрати енергії [1, 2]. 

Мета роботи. Підвищення ефективності руху електропотягів метрополітену шляхом 

розробки інформаційної технології розрахунку оптимальної траєкторії за критерієм 

мінімальних витрат електроенергії. 

Матеріали і результати дослідження. Для вирішення задачі оптимального 

управління ефективним є використання методу динамічного програмування, що являє собою 

математичний метод оптимізації багатокрокових процесів. Він полягає у необхідності 

знаходження на кожному кроці такого управління, щоб витрата енергії на всьому перегоні 

була б мінімальною за дотримання заданого часу ходу [1, 2].  

Розроблена інформаційна технологія базується на застосуванні методу динамічного 

програмування. 

Поточна реалізація програми має наступні функціональні можливості: залежно від 

початкових параметрів [2] отримують значення критерію оптимальності Q, за якими будують 

граф-модель пошуку оптимальної траєкторії руху електропотягу метрополітену [2]. 

При розрахунку важливим є тривалість часу проходження ділянок шляху та значення 

електроенергії, що споживається, тому запропоновано математичний вираз розрахунку 

критерію оптимальності [2], що включає в собі відносне значення часу на ділянці шляху та 

відносне значення електроенергії, що споживається з мережі. 

Для реалізації автоматичного пошуку оптимальної траєкторії руху електропотягу для 

профілю колії між двома станціями в середовищі Matlab розроблено скрипт-файл [2]. Після 

запуску скрипт-файлу попередньо розраховуються значення визначальних параметрів на 

кожній ділянці. Потім здійснюється розрахунок критерію оптимальності Q, його мінімізацію 

та розрахунок оптимального шляху проходження ділянки.  

При побудові граф-моделі (рис. 1) на ділянках шляху: розгін до швидкості 33 км/год; 

розгін  до швидкості 55 км/год та гальмування отримано значення критерію оптимальності 

для різних значень сили тяги  0,1 1тяг maxF F  . Аналізуючи розраховані значення критерію 

оптимальності і обираючи мінімальне з них на кожній ділянці шляху отримано оптимальну 

траєкторію руху, що на рис. 1 виділено товстою лінією і відповідає значенню Q=99,58, при 

тому, що максимальне значення критерію дорівнює Q=185,29. 

mailto:ai_lomonos@ukr.net
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Рисунок 1 – Граф-модель пошуку оптимальної траєкторії 

Висновки. Одним з механізмів вирішення завдання економії енерговитрат на тягу 

потягів є використання оптимальних режимів управління рухом потягів. Розроблена 

інформаційна технологія побудови оптимальної траєкторії руху електропотягу дозволяє 

отримати значення критерію оптимальності та, мінімізувавши їх, розрахувати оптимальну 

траєкторію руху електропотягу метрополітену. 
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Вступ. Фотоелектроенергетика є простим і елегантним методом використання 

сонячної енергії. Фотоелектричні пристрої (сонячні елементи) є унікальними в тому плані, 

що вони перетворюють падаюче сонячне випромінювання в електроенергію безпосередньо, 

без шуму, забруднень, використання рухомих частин, що робить їх надійним і довговічним 

джерелом енергії. В основу роботи сонячних елементів покладено ті ж самі принципи і 

матеріали, завдяки яким сталася революція в засобах комунікації та обчислювальній техніці. 

Мета роботи.  

Промоделювати сонячний елемент із  можливістю зміни різних умов використання. 

Вибір методу управління і розрахунку . 

Матеріали і результати дослідження. У роботі розроблено модель сонячного 

елементу в програмі MatLab (MultiSim).  
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Рисунок 1– Математична модель сонячної батареї 

На моделі сонячного елемента досліджувалися залежності струму короткого 

замикання, напруги холостого ходу, коефіцієнта заповнення і коефіцієнта корисної дії від 

таких параметрів: температура, товщина текстурованого шару, площа пристрою, 

концентрація легуючих домішок, коефіцієнт поглинання. 

Робота сонячної батареї ґрунтується на принципі р–n-переходу. Фотоелектричні 

пристрої виготовляються у вигляді тонких пластин або тонкого шару напівпровідника. 

Електромагнітне випромінювання сонячної енергії може бути безпосередньо перетворене в 

електроенергію завдяки фотоелектричному ефекту. Фотоелектрична система має нелінійні 

характеристики, які змінюються залежно від інтенсивності випромінювання і температури 

Висновки. У роботі було зроблено огляд моделі сонячних батарей. Показано, що 

однодіодна модель є точною. Для використання на практиці у випадку допустимої точності у 

межах 5% можливим є використання спрощеної моделі сонячної батареї. 

Література 

1. Калініченко В.М. Техніко-економічні показники сонячних колекторів різних 

конструкцій / В. М. Калініченко, Т. Ришард // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 1. -  С. 47-

51. 

2. Енергія для всіх: технічний довідник з енергоощадності та відновних джерел 

енергії. – М.:Транспорт, 1985. – 353 с. 

           3. Теплов А. Лучистое тепло : солнечные термальные коллекторы / А. Теплов // Деньги 

и технологии. - 2011. - № 6. -  С. 10 

Керівник Притчин С.Е. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                AIICS-2015     

Перший міжнародний форум «ІТ-Тренди: великі дані, штучний інтелект, соціальні медіа» 

9 
 

УДК 004.422.8:629.431.432 

МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ФОТОДІОДУ СТИМУЛЯТОРІ 

ELECTRONICSWORKBENCH 

О.О. Юрко, Д. В. Кухаренко 

Кременчуцький національний університет Михайла Остроградського,вул. Першотравнева, 

20, м. Кременчук, 39600, Україна. E-mail: aleyurko@yandex.ru 

 

Програма ElectronicsWorkbench5.12є доволі популярною по причині своєї доступності 

та простоті використання. Але дана  програма, як і більшість подібних симуляторів, на жаль, 

працює тільки з електричними величинами, і тому не передбачає роботу з оптоелектронними 

приладами. Але якщо оптичну дію або реакцію замінити електричним сиґналом, то виникає 

можливість створення адекватних моделей оптоелектронних елементів [1-3].  

Розглянемо можливість створення такої моделі на прикладі фотодіоду. 

Енергетична характеристика виражає залежність фотоструму від потоку 

випромінювання, падаючого на фотоприймач і описується, як правило, статичною функцією 

вигляду:  

IФ = SI·Ф, 

де SI – струмова чутливість, А/лм (А/лк); Ф – світловий потік, лк (лм).  

Дана характеристика має лінійний характер при зміні Ф у широкому діапазоні. 

Відповідно до виразу, фотодіод можна представити звичайним діодом, до якого 

паралельно ввімкнено залежне джерело фотоструму, яке керується напругою. Тоді керуюча 

напруга повинна відповідати величині потоку випромінювання Ф, а коефіцієнт 

пропорційності – струмовій чутливості SI. Останній можна задати за допомогою вікна 

властивостей елемента. 

 
Рис.1 – Схема для зняття ВАХ фотодіода 

Змоделюємо схему для зняття серії ВАХ при різних значеннях освітленості. 

Для отримання зображення водночас декількох гілок ВАХ на осцилограмі, керуючому 

сиґналу (по вертикалі) необхідно надати форму ступеневого – кількість ступенів відповідає 

кількості гілок ВАХ, а їхня амплітуда – величині освітленості у даному випадку. Тривалість 

імпульсу одного ступеня повинна відповідати періоду розгортки сигналу по горизонталі – 

трикутному періодичному сиґналу. 
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Ступеневий сиґнал можна організувати за допомогою генераторів-таймерів із різними 

значеннями коефіцієнтів заповнення – шпаруватості. Так, для отримання чотирьох гілок 

ВАХ зі значеннями фотоструму 0, 100 мА, 200 мА і 300 мА використаємо три таймера: U2, 

U3 та U4. Шпаруватість відповідно дорівнює: 75%, 50 % та 25 %. На кожну ступінь (з 

урахуванням нульової) повинен  припадати сиґнал розгортки, тобто період ступеневого 

сиґналу у 4 рази більший за трикутний сиґнал розгортки, а частота, відповідно, у чотири рази 

менше і складає 500 Гц.  

 

 
Рис. 2 –Вигляд отриманої ВАХ 

Висновоки. Отже програма EWB за допомогою залежних джерел дозволяє втілити 

математичну модель в електричну, де фотометричні величини замінено еквівалентними 

електричними сиґналами.Побудовані таким чином моделіпередавачів та 

приймачівоптичноговипромінюваннядозволяютьскладатисхемиоптоелектроннихпристроїв і 

досліджуватиїхні характеристики. 

Література 

1.Фізичні основи електронної техніки: Підручник / З. Ю. Готра,  І. Є. Лопатинський, 

Б. А. Лукіянець, З. М. Микитюк, І. В. Петрович. – Львів: Видавництво ―Бескид Бит‖, 2004. – 

880 с. 

2.Щука А. А. Электроника: Учебноепособие / Под ред. А.С. Сигова. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2005. – 800 с. 

3. Якушенков Ю. Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов.– М.: Логос, 

1999. – 480 с. 
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КОМП'ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА ЕМУЛЯЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ ТЕСТОВИХ РЕЖИМІВ ТА ВІДЛАДКИ КЕРУЮЧИХ ПРОГРАМ 

 

Самчішин М.В., Сікорський Д.В. * 

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського 

м. Кременчук, вул. Першотравнева 20, 39600,Україна.  E-mail: samchishin@yandex.ru  

 

Вступ. Велику роль  у навчанні і підвищенні продуктивності праці відіграють системи 

емуляції технологічних об'єктів. Процес навчання передбачає вивчення принципу дії і 

управління технологічних об'єктів. 

Мета роботи. Підвищення ефективності навчального процесу за рахунок 

використання спеціального пристрою і програм емуляції технологічних об’єктів. 

Основна частина.  
Характеристики модуля SimSys. 

 

 

SimSys містить 7 

"LCD-панель з роз- 

дільною здатністю 

800х480 і інтер-

фейсом USB2.0, і 

мікросистему збору 

даних з інтерфейсом 

USB1.1. живлення 

SimSys здійснюється 

від інтерфейсних 

каналів. 

Мікросистема збору 

даних в 

моделі SimSys 

включає 2-канальний 

АЦП, 10 біт, 

100 кГц, ± 5 В; 4 

канальний ЦАП 12 

біт, шість діапазонів; і 10 каналів конфігурируемого дискретного В/В в рівнях ТТЛ, причому 

два канали можуть працювати в режимі генератора імпульсів. 

Імітатор об'єктів і систем SimSys, як комплекс апаратних і програмних засобів, 

забезпечує: 

- асинхронне і синхронне введення даних із одного або двох аналогових входів в 

масив, заданий користувачем; 

- програмну установку вхідного діапазону аналогових виходів AOUT 0..3; 

- програмну установку аналогових виходів на перевантаження по струму; 

- асинхронне і синхронне виведення даних на один з аналогових виходів; 

- побітову установку ліній дискретного В/В порту DI/O A0..A7; 

- асинхронний ввід (вивід) даних з (на) ліній дискретного В/В DI / O A0..A7, B0..B1; 

- генерацію імпульсів на лініях дискретного В/В порту DI / O В0..В1. 

 

Рисунок 1 – Структурна схема комп'ютеризованої системи емуляції  

 

mailto:samchishin@yandex.ru
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DLL-бібліотека simsys2.dll містить набір функцій, за допомогою яких можна 

реалізовувати різні алгоритми вводу/виводу. Для виклику функцій DLL-бібліотеки з 

додатку користувача необхідно виконати наступне: 

- створити проект в якій або із середовищ розробки; 

- підключити до проекту файли simsys2.lib і simsys2.h; 

- створити і додати в проект файл з вихідним текстом майбутньої програми; 

- за допомогою функції GetLibVersion () бажано порівняти версію використовуваної 

dll-бібліотеки з версією поточного програмного забезпечення; 

- викликати функцію GetNumberDevices (), щоб визначити кількість підключених 

SimSys; 

- викликати функцію OpenDevice (), щоб відкрити потрібний пристрій; 

- викликати інші функції, які необхідні для роботи. 

Підключення імітатору SimSys до ПЛК відбувається за допомоги інтегрованих 

дискретних та аналогових портів В/В. 

Зчитування та запис з даних портів відбувається за допомоги віртуальних приладів: 

SimSys DIO single.vi читання/запис станів ліній портів дискретного В/В; 

SimSys DAC single write.vi одноразове виведення даних на ЦАП; 

SimSys ADC single write.vi одноразове введення даних на АЦП. 

В даній системі відбувається управління конвеєрним комплексом за допомоги плк. 

За допомоги імітатора можна емулювати дискретні та нелінійні об'єкти. 

 

Висновки. На підставі проведених досліджень можна стверджувати наступне: 

1. 10 дискретних та 2 аналогових порта вводу/виводу комп'ютеризованої системи 

емуляції дають можливість відтворити основні алгоритми роботи промислового робото 

технічного комплексу. 

2. Функціональні можливості програми емуляції дозволяють візуалізувати роботу 

робототехнічного комплексу, комунікації з програмованим логічним контролером та 

відлагодження програм керування перед використанням на реальному об'єкті.  

3. Реалізація компютеризованої системи емуляції у вигляді лабораторного 

комплексу може бути корисною при организації професійного навчання та зниженні вартості 

лабораторного обладнання. 

4. Обмеження в кількості портів вводу/виводу може бути знято при паралельному 

використанні декілька подібних пристроїв. 

Література 

1. SimSys имитаторы объектов и систем. Руководство пользователя. 

2. Контроллеры для систем автоматизации [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bookasutp.ru/Chapter6_1.aspx  

3. Википедия: Свободная энциклопедия Сети Петри [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: https://ru.wikipedia 

* робота виконана під керівництвом доц. Коноха І.С. 

 Рисунок 2 – Об’єкт емуляції 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Фрагмент блок-діаграми з функціями 
введення/виведення  
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Installation, construction and configuration of computer networks is modern and topical issues in 

preparing students direction 6.050903 "Telecommunications". Software Cisco Packet Tracer 5.0 can perform 

modeling as construction, building and setting up a computer network of any complexity. The proposed 

software is used in laboratory work on discipline "Computer science and programming (spec. sections)." 

With this simulator, students can design, build their own networks, such as laboratory network in 1207 

(Figure1).    

 
        a).                                                                                      b). 

Figure 1 - Model 1207 laboratory computer network using software Cisco Packet Tracer 5.0: a). built 

and configured model; b). testing model by sending packets. 

The laboratory contains six computers (PC0-PC5), which are connected to the switch (Switch0), then 

the router (Router0). Students build a network after moving to its configuration (Figure 2). First introduced to 

each computer IP address, for example, 192.168.1.1.Conclusions. This software is a simple and convenient 

means for modeling the construction of computer networks of varying complexity for the training of students 

majoring telecommunications networks and network equipment.  
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Figure 2 - Window setting switch (Switch0). 

 

When configuring switch (Switch 0) when entering the privileged mode you want to set a password. 

This feature prevents unauthorized access in this mode, because it can change the configuration of the device 

(Figure 3, a). You must also specify the ip-address and mask each switch port FastEthernet (0 / 1-0 / 6). 

 

 
 

                 a).                                                                                                                  b). 

Figure 3 - command line mode, and). setting a password when logging in privileged mode via the 

switch; b). testing the possibility of sending packets to the appropriate IP address. 

When testing network command ping, students find mistakes and correct them (Figure 1, b 3, b). 

Conclusions. With the proposed software can perform installation, construction and configuration of 

computer networks of any complexity, such as laboratory 1207. We recommend using Cisco Packet Tracer 5.0 

in the educational process in training specialists in the direction of 6.050903 "Telecommunications". 

List of references 

1.Cisco Packet Tracer.- [Electron resource] / Access mode: chrome-extension: // 

oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm / http: //kinf.ucoz.ua/Packet_tracer-lab-.pdf.  

2.Cisco. Second edition. Using Packet Tracer 5.0 for network modeling. Screencast. - [E-resource] / 

Access mode: http: //habrahabr.ru/post/43566/. 
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Вступ. Рішення проблеми ідентифікації автомобіля за реєстраційним номерним 

знаком є важливим аспектом безпеки та контролю. Використовувати такий продукт можна в 

різних сферах виробництва, які тим чи іншим чином  застосовують автотранспорт. 

Прикладом можуть служити автотранспортні підприємства, заправні станції, контроль 

швидкості руху, автомобільні стоянки, контроль в’їзду на територію підприємства і т.п. 

Мета роботи. Побудова комп’ютеризованої системи розпізнавання номерів з 

функціями попередньої обробки зображення. 

Матеріали дослідження. Процедури сегментації та розпізнавання працюють з 

бінарним зображенням, тобто тільки з чорними і білими пікселями. Тому перш ніж 

передавати роботу цим процедурам, потрібно вихідне кольорове зображення привести до 

бінарного виду [1]. На першому єтапікольорове зображення перетворюється в чорно-біле і 

представляється в градаціях сірого. Для кожного пікселя обчислюється його яскравість від 0 

до 255 (0 – чорний, 255 - білий). 

Другим етапом є власне бінаризація. Результат 

бінаризації залежить від заздалегідь заданого 

параметра – співвідношення чорних пікселів і 

загальної їх кількості на зображенні.  

 

 

    Рисунок 1 – Вхідне зображення 

 

 
Рисунок 2 – Бінаризація вхідного зображення 

 

Наступним етапом є видалення обрамлення. Як правило більша частина 

найтемніших пікселів знаходиться саме в обрамленні, топіслябінаризації зображення вони 

стають чорними. Символів номера стає практично не видно. Алгоритми працюють з 

бінарним  зображенням, але обрізають вихідне.В першу чергу видаляються вертикальні 

смуги зліва і справа. Потім обрізаємо темні області зверху і знизу. 
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Рисунок 3 – Результат обрізання темної частиниРисунок 4 – Приклад фільтрації 

 

Профільтроване зображення бінаризується. 

 
Рисунок 5 – Зображення готове до сегментації 

 

Наступний етап – сегментація. Сегментація проходить зліва направо. Шукається 

точка, підозріла на належність символу. Зображення сканується вертикальними смугами.  

На виході отримуємо обрамлення символу. Наступна підозріла точка шукається від 

правої межі раніше виділеного символу[2]. 

 
Рисунок 6 – Результат роботи сегментації 

 

Далі відбувається саме розпізнавання шаблонним методом.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – приклад еталона ―P‖  Рисунок 8 – а) Оцінка для символа «Р» 

дорівнює 15, б) оцінка для символа «В» 

дорівнює 6. 

Висновки. В ході роботи був обраний шаблонний метод розпізнавання символів, та 

на його основі розроблений алгоритм в якому реалізовані методи попередньої обробки 

зображення автомобільного номерного знака: 

– Бінаризація; 

– Видалення обрамлення; 

– Фільтрація; 

– Сегментація. 
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Дослідження присвячено використанню поведінкових факторів при пошуковій 

оптимізації веб-ресурсів. Встановлено що при пошуковій оптимізації поведінкові фактори 

можуть бути значно покращеними. Визначено що необхідність у більш ретельному 

дослідженні ролі поведінкових факторів серед показників ранжування залишається 

актуальною. 

Ключові слова: поведінкові фактори, пошукова видача, пошукова система, пошукова 

оптимізація. 

Актуальність роботи. В умовах науково-технічного прогресу і інформатизації 

соціальної реальності надзвичайно зростає роль формування глобального інформаційного 

простору. Значне накопичення об’ємів інформації в сукупності з прогресуючими темпами 

зростання її кількості визначають важливість та актуальність досліджень в області 

інформаційного пошуку. Розвиток сучасних пошукових систем та алгоритмов ранжування 

призвів до появи нових критеріїв оцінки якості сайту з точки зору задоволеності користувача 

[1]. Сьогодні певна сукупність подібних параметрів об’єднана в групу під назвою 

―поведінкові фактори‖. Відповідно, набули актуалізації питання пов’язані з дослідженням 

шляхів використання поведінкових факторів з метою проведення пошукової оптимізації та 

просування веб-ресурсів у пошуковій видачі. 

Матеріали і результати досліджень. Поведінкові фактори – це показники, які 

характеризують роботу користувача з пошуковою видачею та безпосередню його поведінку 

на сайті [2]. Їхнє головне завдання полягає у покращенні якості побудови пошукової видачі. 

Сама ідея оцінки поведінки користувачів пошуковими системами не нова. Однак, 

успішного практичного застосування ця технологія отримала зовсім недавно за рахунок 

значного збільшення кількості інструментів для збирання, аналізу та зберігання інформації. 

Враховуючи факт збільшення уваги пошукових систем до поведінкових факторів при 

ранжуванні сайтів в пошуковій видачі, необхідність правильного аналізу та шляхів 

покращення останніх стає важливою складовою алгоритму проведення пошукової 

оптимізації. 

Проводити аналіз поведінкових факторів можливо за допомогою систем веб-

аналітики що під’єднуються безпосередньо до сайту. До найпопулярніших серед них 

відносяться Яндекс.Метрика та Google Analytics. Однак, при використанні власником веб-

ресурсу декількох лічильників одночасно (наприклад Google Analytics та Яндекс.Метрика), 

помітна різниця у підрахунках статистики. 

Вагомі причини таких відмінностей полягають у тому, що системи аналітики 

оперують різними даними й рахують одні й ті ж показники по-різному [2]. Яндекс.Метрика 

та Google Analytics можуть відбражати різні дані з різних причин: 

1) Лічильники встановлеі в різних місцях HTML-коду. Наприклад, якщо лічильник 

аналітики встановлено в тегові <head>, а метрики перед закриваючим тегом </body>, то 

більшість користувачів, що не дочекались завантаження сторінки, не відобразяться в 

статистиці. 

2) Неправильні налаштування часової зони. В Яндекс.Метрика та Google Analytics 

існує можливість в налаштуваннях лічильника задати часовий пояс для розрахунку 

статистики. Якщо вказано різні часові пояси, то статистичні дані будуть відрізнятися. 
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3). Налаштування фільтрів. Різні вказівки при налаштуванні фільтрів привзодять до 

різниці у відображуваних даних. 

Крім того, відмінності полягають й у розумінні термінології [3]. Звичайний 

користувач звик вважати візити рівноцінними відвідуванню, однак це не є правильним. 

Візити в Яндексі – це кількість сеансів взаємодії користувачів з сайтом, під час якого 

переглядаються одна чи більше сторінок. Візит завершується через 30 хвилин після 

відсутності активності з боку користувача. До сеансу відвідування в Google відносять всі 

дані щодо використання (перегляди, транзакції й т.п.). 

Та ж сама ситуація й з показником відмов. В Google це процент відвідувань, в ході 

яких було відкрито не більше одної сторінки. В Яндексі це доля визитів, в рамках яких 

відбувся лише один перегляд сторінки. 

Поведінкові фактори можуть бути значно покращеними, однак для цього необхідно 

застосувати комплексний та професіональний підхід [3]. Зокрема серед основних тенденцій 

покращення можна виділити: 

1). Оптимізацію мобільної версії ресурсу. Це пов’язано з тим що у повсякденному 

житті користувачі все частіше застосовують мобільні пристрої для огляду веб-сторінок. 

2). Безвідмовна робота сайту. 

3).Інформативність та актуальність. Необхідно зробити веб-ресурс якомога 

інформативнішим, надаючи користувачам найбільш інформативні та унікальні матеріали. 

Водночас, слід пам’ятати, що змістовність сайту повинна повністю відповідати запитам 

користувача. В семантичному ядрі та списку ключових слів слід уникати непотрібних 

елементів, повністю сконцентровуючись на актуальних поняттях. Це змусить користувача 

зберегти сайт як корисний та повертатись до нього час від часу. 

4).Швидкість завантаження сторінки, яка враховується алгоритмами пошукових 

систем при ранжуванні. На поведінкові фактори може вплинути кожна лишня хвилина 

очікування користувача.  

5).Оптимізація сніпетів. Сніпет (англ. snippet – уривок) – невелика текстова 

інформація, яка відноситься до сайту що виводиться в результатах пошуку. Він дозволяє 

оцінити зміст веб-сторінки без необхідності безпосереднього переходу до неї. 

Висновки. Таким чином, було встановлено що пошукова оптимізація веб-ресурсу 

тісно пов’язана з правильним використанням поведінкових факторів. Веб-ресурси з 

позитивною оцінкою поведінкових факторів завжди перевершують аналоги за інших рівних 

умов. Помилковим є судження відносно того що оптимізація за поведінковими факторами, 

без урахування всіх чинників, які впливають на рівень ранжування веб-ресурсу, зможе 

призвести до позитивного результату. Отже, необхідність у більш ретельному дослідженні 

ролі поведінкових факторів серед показників ранжування залишається актуальною.  
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Мета дослідження.Визначення сутності фінансового менеджменту, розкриття ролі та 

значення інформаційного забезречення у процесі фінансового менеджменту підприємства. 

Визначено що необхідність у більш ретельному дослідженні ролі інформаційного 

забезпечення фінансового менеджменту підприємства залишається актуальною. 

Ключові слова: фінансовий менеджмент, фінансовий контроль, інформаційне 

забезпечення.   

Актуальність роботи. В умовах науково-технічного прогресу і інформатизації 

соціальної реальності надзвичайно зростає роль глобального інформаційного простору. 

Значне накопичення об’ємів інформації в сукупності з прогресуючими темпами зростання її 

кількості визначають важливість та актуальність досліджень в області впровадження 

інформаційних технологій у всі сфери діяльності людства. В Україні спостерігається велика 

кількість фінансово неспроможних підприємств. На таку ситуацію вплинуло багато факторів, 

серед яких і застарілі методи управління, і застарілі умови виробництва, і відсутність 

використання новітніх інформаційних технологій. 

Матеріали і результати досліджень. Однією з найважливіших проблем економіки 

України в умовах переходу до ринкових відносин стало вдосконалення системи фінансового 

управління на підприємствах [1]. Важливою особливістю сучасного етапу розвитку стало 

спрямування економічних засобів управління підприємством на забезпечення раціонального 

ведення господарства в умовах дефіцитності ресурсів, досягнення високих кінцевих 

результатів з мінімальними витратами, ефективне регулювання виробництва 

адміністративними засобами, перехід до інтенсивного характеру розвитку виробництва на 

основі вдосконалення виробничого потенціалу підприємств. Зокрема, перспективним 

напрямком в управлінні стало застосування інформаційних систем та комп’ютерних 

технологій [2]. Фінансовий менеджмент підприємства може розглядатися як система аналізу 

фінансових операцій, спрямована на оптимізацію внутрішніх та зовнішніх грошових потоків 

та ефективну реалізацію виробничих послуг. Фінансовий контроль та управління сучасним 

підприємством здійснюється за допомогою широкого використання методів та засобів, що 

ґрунтуються на сучасних інформаційних технологіях і технологіях штучного інтелекту. 

Для ефективного управління виробництвом використовуються інформаційні системи 

та засоби підтримки прийняття рішень на всіх рівнях його функціонування [1]. З метою 

своєчасної ідентифікації чинників, які сигналізують про той чи інший напрям розвитку 

окремих показників діяльності підприємства та вжиття превентивних заходів при 

стратегічному управлінні підприємством у режимі реального часу, доцільно 

використовувати інформаційну систему раннього попередження та реагування (СРПР) [2]. 

Для формування та прийняття ефективних фінансових управлінських рішень в 

інформаційних СРПР використовують технології інтелектуального аналізу даних. 

Предметом дослідження таких інформаційних технологій є своєчасне прогнозування як 

зовнішніх, так і внутрішніх ризиків й загроз. Інтелектуальний аналіз даних забезпечує 

знаходження прихованих правил та закономірностей, які не можна виявити під час 

традиційного перегляду даних через ускладнені зв’язки та великі обсяги даних [1]. 
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Інформаційна СРПР підприємства повинна виявляти та аналізувати інформацію про 

приховані обставини, настання яких може призвести до банкрутства чи до втрати 

потенційних шансів. 

Для розв’язання таких задач, інформаційна СРПР підприємства повинна здійснювати 

такі функції [2]: 

– збір, архівацію та попередню оцінку даних, електронне документування;  

– аналітичне визначення тенденцій економічних процесів й перспектив їх змінювання 

в часі та впливу на суміжні сфери; 

– вирішення задач економічного аналізу, моделювання, прогнозування та планування 

заходів різного характеру; 

– автоматизацію підготовки, контролю та виконання рішень. 

Для забезпечення створення ефективної інформаційної СРПР підприємства в її 

розробку пропонується покласти такі принципи [2]: 

– системності, за якою між компонентами СРПР утворюються зв’язки, що 

забезпечують цільність і взаємодію з іншими системами; 

– відкритості, за якою СРПР створюється із врахуванням можливості поповнення і 

обновлення функцій без порушення її функціонування; 

– сумісності, яка передбачає використання інформаційно-технологічних інтерфейсів, 

завдяки яким СРПР може взаємодіяти з іншими системами. 

Висновки. Підсумовуючи вищесказане, можна дійти до висновку, що на сучасному 

підприємстві застосування інформаційних систем та комп’ютерних технологій 

перетворилося на необхідну складову ефективного та якісного виробництва. З їхньою 

допомогою здійснюється збирання, накопичення та обробка даних, прийняття ефективних 

фінансових управлінських рішень. Разом з тим, як правило, у організацій виникають 

складнощі з вибором інформаційної системи, нестача коштів на її придбання, сумніви в 

надійності інвестицій в цю сферу, де обладнання швидко застаріває, невпевненість у 

достатній віддачі від впровадження комп’ютерної системи для покриття витрат на її 

створення. 

В умовах ринкової економіки та конкуренції об’єкти управління не можуть ефективно 

функціонувати, якщо сучасні засоби електронної обчислювальної та інформаційної техніки 

не використовуватимуться в усіх процесах оперативного збирання та обробки інформації. 

Тому проблема використання інформаційних систем і мереж в управлінні суб’єктами 

господарювання є актуальною і потребує подальшого вивчення. 
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Енергетичний метод (ЕМ) є одним з небагатьох методів [1], що можна 

використовувати для дослідження енергетичних процесів у ланках з несинусоїдальними 

сигналами струму й напруги. Як апроксимуюча функція, в ЕМ використовуються 

тригонометричні ряди Фур’є. Апроксимація полігармонічних сигналів струму, напруги 

відбувається на окремо взятому періоді, кратному несучій частоті. В основі енергетичного 

методу лежить миттєва потужність, яка на будь-якому елементі електричного кола 

визначається добутком струму та напруги. Для визначення миттєвої потужності на 

нелінійних елементах необхідно знати його нелінійну функцію та від чого вона залежить. 

Нелінійні властивості елементів електричного кола можна апроксимувати двома шляхами: 

поліноміальною апроксимацією чи тригонометричними рядами Фур’є. Для аналізу 

енергопроцесів становиться необхідною низка математичних операцій над 

тригонометричними рядами, а саме: множення та ділення рядів, зведення в ступінь та ін. 

Основною проблемою енергетичного методу є громіздкість апроксимуючих виразів, що 

ускладнює роботу з ним. Питання автоматизації однотипних математичних операцій 

знайшли часткове рішення [2], але активний розвиток методу введення нових математичних 

конструкцій не позбавляє це питання актуальності. Використання систем комп’ютерної 

алгебри [3] з можливістю символьних обчислень знімає частину задач, але й лишає значну 

долю ручної праці в процесі складання рівнянь системи енергетичного балансу. Виходячи з 

цього, розробка системи автоматичної обробки інформації для енергетичного методу з 

використанням алгоритмів комп’ютерної алгебри [4] є актуальною задачею. 

Першочерговим у розробці алгоритмів символьних обчислень було обрано добуток 

тригонометричних функцій із різними аргументами, що використовуються в ЕМ при обробці 

апроксимуючих виразів нелінійних елементів. Перед розробкою алгоритму було розглянуто 

можливі варіанти проведення аналітичних перетворень та їх вплив на вигляд виразу після 

всіх перетворень із використанням тригонометричної залежності з довідникового матеріалу 

для добутку від трьох до восьми функцій косинусів та від трьох до дев’яти для добутків 

функцій синусів з різними аргументами. З усіх розглянутих варіантів був обраний варіант 

аналітичних перетворень, у кінцевому виразі якого були виявлені певні закономірності, на 

основі яких можливо було побудувати алгоритм. Були встановлені його залежності: щодо 

кількості тригонометричних функцій у кінцевому виразі залежно від кількості добутків; дріб, 

на який буде помножена сума тригонометричних функцій; залежності знаків між змінними в 

аргументі функції та знак функції.  

Виходячи з проведеного аналізу, можна дійти висновку, що знаки функції в 

результуючому виразі для добутків функцій косинусів завжди будуть позитивними, як і самі 

функції будуть завжди косинусами, тобто отримаємо суму функцій косинусів. Для добутку 

функцій синусів при кількості множників, кратній двом, усі функції будуть косинусами, при 

непарній – всі функції будуть синусами, знаки цих функцій матимуть непряму залежність.  
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Виявлену залежність знаків між змінними в аргументі функції можна закодувати 

бінарним кодом, прийнявши знак мінус за нуль, а плюс – за одиницю. Починаючи відлік 

функцій з нуля, порядковий номер функції у десятковій системі числення буде відповідати 

бінарному кодові у двійковій системі числення. Розрядність двійкового коду буде 

дорівнювати n–1. Для зберігання коду знаків між змінними аргументу i-тої функції 

використовується двомірна бінарна матриця масив Z. Розмір масиву визначається 

залежністями: a=2
n-1

 для кількості рядків та n–1 для довжини рядка, розмір масиву є 

фіксованим протягом усього часу функціонування алгоритму. Порядковий номер рядка 

масиву відповідає номеру функції (відлік починається з нуля), а стовпці – порядковому 

номеру розряду двійкового коду між змінними аргументу функції. Масив після його 

ініціалізації необхідно заповнити нулями. Заповнення масиву бінарним кодом відбувається в 

циклі, де лічильником виступає змінна k, яка відповідає порядковому номеру функції, та 

збільшується на одиницю на кожній ітерації. Значення кожної ітерації циклу перетворюється 

у двійковий код і заноситься у відповідний рядок масиву. Цикл завершується при виконанні 

умови k≥a-1.  

Для зберігання числового значення аргументу функцій використовується одномірний 

масив O розмірністю a. Для визначення числового значення аргументу i–тої функції 

необхідно провести низку бінарних операцій над змінними аргументу функції, які 

зберігаються в масиві Z[i][j]. Під час розрахунку числового значення аргументів у масиві O 

зберігаються проміжні значення, які замінюються наступним проміжним значенням, доки в 

масив не запишеться фінальне значення, яке буде числовим значенням аргументу функції. 

Для розрахунку числового значення аргументу i-тої функції перший елемент масиву B 

заноситься до кожної комірки масиву O, що є першим проміжними значенням у масиві. Далі 

в масив O заноситься значення, яке є результатом бінарної операції над O[i] і B[j]. Дія над 

змінними визначається умовою: якщо в комірці Z[i][j] знаходиться одиниця, то змінні 

складаються, якщо ні – знаходиться їх різниця. Цикл виконується доти, доки не буде 

проведено операції з кожним елементом масиву B[j], перехід до розрахунку аргументу 

наступної функції відбувається за умови i≥a. 

Для зберігання знаків функцій використовується одномірний масив K та буферний 

масив Y розмірністю a , в якому зберігатимуться проміжкові результати операцій. У перші 

дві комірки масиву K заноситься значення {1,0}. Для генерації коду функції при n≥3 до 

масиву Y заноситься код з масиву K молодшими бітами вперед, у другу половину Y 

заноситься інвертований код з K. Після закінчення кожної ітерації з масиву Y дані 

копіюються в масив K, цикл продовжує виконуватися, доки не виконується умова j≤2
n-1

-1.  

Робота алгоритму починається з визначення типу функцій, від яких визначається 

добуток косинусів чи синусів, та встановлюється прапор до змінної F. Визначається кількість 

функцій, від яких знаходиться добуток та занесення до змінної n. Далі визначаються 

аргументи кожної функції, їх символів та, за необхідністю, їх числового значення. Дані 

заносяться до масивів A та B відповідно. Залежністю a=2
n-1

 визначається кількість функцій 

після операції добутку та спільний дільник усіх функцій. Формуются масиви з кодом знаків 

між змінними в аргументах функцій. Визначається числове значення кожного аргументу 

функції. Наступним кроком визначається знак перед функцією. Фінальним етапом 

формується кінцевий вираз, формується результат роботи алгоритму, який виводиться на 

екран. 

Висновки. Наданий алгоритм призначений для знаходження добутоку n – кількості 

тригонометричних функцій косинуса та синуса. Встановлено залежності між виразом, від 

якого знаходиться добуток, та результатом добутку, кількості тригонометричних функцій у 

кінцевому виразі залежно від кількості добутків; спільний знаменник у кінцевому 

тригонометричному виразі; залежності знаків між змінними в аргументі функції та знак 

функції лягли в основу побудови алгоритму. Алгоритм розроблено таким чином, що при 
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мінімальних змінах чи зовсім без змін може бути реалізований у будь-якій мові 

програмування. Розроблений алгоритм може бути покладений в основу інформаційної 

технології для практичного та дослідницького використання енергетичного методу. При 

подальшому розвитку цього напряму даний алгоритм може стати одним з багатьох у 

структурі інформаційної технології по автоматизованій обробці інформації в післяремонтних 

випробуваннях електричних машин.  
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At the design stage it is important to know how the yacht depends on its hydrodynamic 

resistance of structural parameters of the vessel. Such a model is a prerequisite for optimal design 

geometries yachts. While this design can solve the problem of ensuring minimal hydrodynamic 

resistance for partial restrictions on other quality criteria yacht. 

On the hydrodynamic resistance yachts influenced by many factors, most of which is 

related to geometrical characteristics of the vessel. At present there are no theoretical models in 

analytical form, which can reliably predict hydrodynamic resistance yacht. Therefore, there is 

interest in building inductive models that restore this relationship with experimental data. 

This work concerns the identification of hydrodynamic resistance depending yachts from 

six factors: stability of the vessel, the longitudinal coefficient of completeness, the ratio of length to 

displacement ratio beam to draft ratio of length to beam and Froude number. 

Authentication depending carried out according to the full factorial experiment, whose 

results provided by the laboratory of hydrodynamics Delft University in the Netherlands. Given the 

complex nonlinear influence factors on hydrodynamic resistance yachts identification made 

depending on the "shamanic approach to data analysis." This approach increases the complexity of 

the model step by step. This informative feature selection and select the type of model is carried out 

mainly on the basis of detailed rozhlyaduvannya various ways of visualizing experimental data. 

The task is to predict hydrodynamic resistance of sailing yachts in the design phase. This 

will evaluate speed characteristics of the vessel and determine the required propulsive power. Also, 

having multifactor mathematical model of hydrodynamic resistance is a requirement for optimal 
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design of yachts. While this design can solve the problem of providing the necessary or minimal 

hydrodynamic resistance for possible restrictions on other criteria as partial yacht. 

Was built inthe inductive model (Figure 1 and 2) with quadratic amendment that improves 

the accuracy of identification hydrodynamic resistance and the level 0.633trRMSE   and 

0.596testRMSE  . Therefore, consider this version the best, according hydrodynamic resistance 

model in expanded form is written as follows: 

 2 7.509
2 611 4 60.793 0.567 0.0max 0.01, ( , , ) (0.727 20733 )75y x k xx x x x      , 

where 2 4 6( , , )k x x x - fuzzy model correction factor based on Sugeno knowledge base. 

 

 

 
Figure 1 - Test models 

 

 

 
Figure 2 - The surface response model 

 

The proposed hybrid fuzzy-regression model of hydrodynamic resistance yacht. The model 

allows to estimate residual resistance per unit weight of the yacht based on the values of factors: 

longitudinal position of the center of buoyancy - the vessel's stability; longitudinal coefficient 
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completeness; beam to draft ratio; Froude number. Model restored with experimental data provided 

by the Delft University. The model accuracy significantly predominates competitive regression 

models that take into account more factors. 
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Секция 2 

Математическое, алгоритмическое и программное обеспечение 

информационных систем 

 

УДК 621.311.25 

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КОНТРОЛЮ 

ШВИДКОСТІ ТРАНСПОРТЕРУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЛЬНИЦІ ВИРОБНИЦТВА 

ОКАТИШІВ ПОЛТАВСЬКОГО ГЗК 

Макаров К.В. * 

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського 

м. Кременчук, вул. Першотравнева 20, 39600,Україна.  E-mail: kyryll95@mail.ru  

 

Вступ. Комп’ютеризовані системи контролю будь-яких технологічних процесів мають 

широке застосування у промисловому масштабі, оскільки значно підвищують 

продуктивність праці. 

Мета роботи. Розробка комп’ютеризованої системи автоматизації процесу контролю 

швидкості транспортеру технологічної дільниці виробництва окатишів Полтавського ГЗК, з 

метою покращення якості технологічного процесу. 

Основна частина.  
Пристрої управління асинхронним двигуном: ПЛК Siemens Simatic S7-1500, 

перетворювач частоти Sinamics G120. 

Частотні 

перетворювачі 

Siemens призначені 

для безступінчастого 

регулювання 

швидкості обертання 

асинхронних двигунів. 

Обладнання цієї 

марки виробляється з 

використанням 

сучасних IGBT-

транзисторів і 

логічних контролерів. 

Таке поєднання 

компонентів гарантує 

високу точність 

підтримки швидкості 

електродвигуна. 

Sinamics G120 – має 

модульну приводну 

систему, основними 

блоками якої є: 

силовий модуль, 

керуючий модуль і панель оператора. До переваг та можливостей ЧП фірми Siemens Sinamics 

G120 відносяться:  

 низький вплив на мережу; 

 енергозбереження; 

 

Рисунок 1 – Структурна схема комп'ютеризованої системи контролю 

швидкості транспортеру 
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 відсутність гальмівних резисторів; 

 рекуперація; 

 підтримка основних інтерфейсів і протоколів зв’язку (PROFINET, PROFIBUS, 

ModBus RTU, CANopen, USS, BacNet, MS/TP, Ethernet/IP); 

 діапазон потужностей від 0,37 до 250 кВт. 

Для вирішення усіх поставлених завдань був обраний програмований логічний 

контролер фірми Siemens Simatic S7-1500. 

Основні технічні характеристики ПЛК Simatic S7-1500: 

 встановлення до 32 модулів; 

 зменшений час виконання операцій до 1 нс, математичних операцій з плаваючою 

комою до 10 нс; 

 обмін даними через внутрішню шину в 40 разів швидше; 

 інтерфейс зв’язку PROFINET IO; 

 вбудований Web-сервер; 

 вбудований ПІД-регулятор; 

 вбудований захист даних; 

 захист від копіювання; 

 проектування і робота в TIA Portal. 

За допомоги імітатора можна емулювати 

дискретні та нелінійні об'єкти. 

 

В 

 

 

 

 

Висновки. Вибір необхідних комплектуючих елементів дозволив дозволив 

реалізувати апаратнучастинукомп’ютеризованої системи контролю швидкістю та забезпечив 

виконання усіх технологічних та функціональних параметрів. Складено структурну схему 

досліджуваної системи, визначено й детально розглянуто комплектуючі елементи системи та 

їх основні характеристики. Система застосовується на підприємстві Полтавського ГЗК, а 

також може застосовуватися у навчальному процесі,  для покращення практичних навичок 

роботи з ПЛК. 

Література 

1. Величко А., Автоматическое управление и регулирование, управление 

технологическими процессами: [Електрон. ресурс].–Режим доступу: 

http://automatic.ru/index.php/micro/14570. 

2. Каширских В.Г., Медведев А.Е. Компьютерные системы управления конвейерной 

линией. Вып. № 6 / 2005. – Москва – с. 66-72.  

3. Саржанов В., Кажаберген Н., Разработка средств эксплуатационного контроля 

точности конвейерных весоизмерителей в горнодобывающей промышленности [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: http://automatic.ru/dJJdhu/docCon2560. 

* робота виконана під керівництвом доц. Коноха І.С. 

 

  

Рисунок 2 – ПЛК Siemens Simatic S7-1500 

 

Рисунок 3 – ПЧ Siemens Sinamics 

G120 
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УДК 621.311.25 

АВТОМАТИЗАЦІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТ ПОВІТРЯ У СИСТЕМАХ 

ВЕНТИЛЯЦІЇ КОМПЛЕКСОМ РІШЕНЬ ВІД ФІРМИ SIEMENS 

доц. Конох І.С., Мащенко М.А. 

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського 

м. Кременчук, вул. Першотравнева 20, 39600,Україна.  E-mail: miha_2009free@mail.ru 
 

Вступ. Процеси повітрообміну в вентиляційної мережі є визначальними при розгляді 

питань підвищення економічності і безпеки провітрювання. В даний час зниження витрат на 

вентиляцію стало досить актуальною проблемою, необхідність вирішення якої обумовлена 

зростанням вимог до енергозбереження вентиляційного обладнання при його експлуатації. 

Посилюються вимоги до систем вентиляції по забезпеченні провітрювання при пожежах, 

загазованості. Для реалізації автоматичного керування систем існує багато фірм, котрі 

виготовляють комплектуючу та програмну продукцію. В даному випадку було обрано 

програмний компонент та обладнання фірми SIEMENS. 

Мета роботи. Автоматизація процесів управління вентиляцією промислових та 

громадських приміщень. 

Матеріал і результати дослідження. Припливна 

вентиляція складається з електроприводу ПЧ-АД, приводу 

повітряної засувки, ПЛК SIEMENS S7-1500, шафи 

керування, датчику витрати повітря та сенсорної  панелі 

оператора, розрахованих на провітрювання одного 

лабораторного приміщення. 

Програма та панель для керування 

автоматизованою системою вентиляції (АСВ) була 

створена за допомогою програмного компоненту TIA 

Portal.  

Для управління АСВ було використано 

спеціалізований програмний блок «Pid_3Step», котрий 

зображено на рис. 1. 

Технологія об'єкта PID_3Step забезпечує ПІД-

регулятор з налаштуванням на клапани або приводи. 

Можна налаштувати наступні контролери: 

- Трипозиційний контролер зі зворотним 

зв'язком; 

- Трипозиційний контролер без зворотного 

зв'язку по положенню; 

- Контролер клапана з аналоговим вихідним 

значенням; 

PID_3Step постійно набуває виміряного значення 

процесу в контурі управління і порівнює його із заданим 

значенням. З отриманого відхилення управління, 

PID_3Step обчислює вихідне значення за допомогою яких 

значення процесу досягає заданого значення, наскільки 

швидко і стабільно, як це можливо.  

PID_3Step пропонує аналоговий вихід значення 

(Output_PER) і цифрові вихідні значення (Output_UP, 

Output_DN). Ваш привід буде визначати, які вихідне значення використанні. 

Привід управляється за допомогою двох цифрових виходів. "Output_UP" або 

"Output_DN" може зменшити частоту перемикання, і мінімальний час відключення. 

Рисунок 1 – Спеціалізований 

Програмний блок «Pid_3Step» 

mailto:miha_2009free@mail.ru
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Для включення або виключення, час розраховується у автоматичному режимі і 

чинності набирає тільки при сумі більше або дорівнює мінімуму часу включення або 

виключення. 

Інструкція PID_3Step самостійно розраховує пропорційні, інтегральні і диференційну 

складову керуючого впливу. 

Регулювання швидкості  обертання двигуна здійснюється за допомогою 

перетворювача частоти SINAMICS – 120 та програмного блоку «TO_SpeedAxis». 
Основні компоненти програмного блоку «TO_SpeedAxis»: 

- PWR_Enable – відповідає за ввімкнення електродвигуна АСВ; 

- PWR_Stop_Mode – відповідає за зупинку електродвигуна АСВ; 

- Acceleration – відповідає за прискорення електродвигуна АСВ; 

- Deceleration – відповідає за сповільнення електродвигуна АСВ; 

- Jerk – відповідає за ривок початку роботи електродвигуна АСВ. 

Структура мережі АСВ зображена на рис.2. 

 

Рисунок 2 – Структура мережі АСВ 

Керування АСВ здійснюється оператором з сенсорної панелі HMI KTP700 Basic, 

котру зображено на рис.3 

 

Рисунок 3 – Панель оператора керування АСВ 

Висновки. На підставі проведених досліджень можливо стверджувати: 

- автоматичне регулювання вентиляцією за витратою повітря або тиску, за 

допомогою програмного та апаратного забезпечення не затрачаючи великих трудовитрат зі 

сторони розробника за рахунок високої інтеграції компонентів середовищя розробки TIA-

Portal; 

- використовуючи спеціальний програмний ПІД регулятор «Pid_3Step» з 

урахуванням всіх його налаштувань можливо повністю задовольнити задачі АСВ включаючи 

стабілізацію витрати повітря, встановлення зони нечутливості, допустимий час включення 

приводу засувки, установку запобіжного порогу керуючої величини, установка заданих 
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порогів сигналу наближених технологічних змінних до граничних змінних, масштабування 

сигналу сенсорну положення засувки та витрата повітря; 

- частотний перетворювач SINAMICS G120 та програмне середовище його 

налаштувань, дозволяють оптимізувати параметри живлення напруги двигуна вентилятору 

та здійснювати всі необхідні функції захисту.  

Література 

1.SIEMENS «SIMATIC STEP 7 Professional V13.0. System Manual». 9827 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТА SNAP 7 ДЛЯ КОНТРОЛЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ SIEMENS S7-300 

О. Дзябенко, студентка, В. В. Найда, ст. викладач. 
Кременчугский национальный университет имени М. Остроградского 
ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина, e-mail: vitalik.najda@yandex.ru 

 
В настоящее время не существует отрасли промышленности, в которой не было бы 

потребности применения автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУ ТП). Популярной платформой промышленных систем автоматизации 

служит семейство программируемых логических контроллеров (ПЛК) Siemens S7. Зачастую, 

такие системы представляют собой сетевые структуры, для которых актуальной задачей 

является отслеживание работоспособности каждого ПЛК и дата-лоджинг оперативной 

памяти для защиты от сбоев и оперативного резервирования. 

Цель работы заключается в реализации комплекса технических средств для 

удаленного контроля режимов работы программируемых логических контроллеров 

семейства S7. 

Перспективным решением является использование программных библиотек проекта 

Snap7, который разрабатывался чтобы преодолеть ограничения OPC серверов, связаные с 

переносом больших обьемов данных. Существует три специализирующиеся компонента, а 

именно, Клиент, Сервер и Партнер, которые позволяют окончательно объединять системы 

ПК в ПЛК цепи автоматизации. 

Протокол S7 communications предназначен для обмена данными с контроллерами 

Siemens S7 и любым другим оборудованием, поддерживающим данный протокол. Обмен 

может происходить как по сети Profibus, так и по локальной сети Ethernet, опираясь на 

стандарт  ISO TCP (RFC1006).  

Протокол S7 функционально или командно ориентирован, т.е. каждая передача содержит 

команду или ответ к ней. Каждая команда состоит из заголовка, набора параметров, данных 

параметров, данных самого блока.  

Клиент ПЛК - самый известный объект, почти все ПЛК коммуникационные драйвера 

представленные на рынке - клиенты. Snap7Client полностью совместим с протоколом S7, а 

именно, способен читать/записывать блоки данных (In/Out/DB/Merkers/ Timers/Counters), 

выполнять операции с блоками, управлять ПЛК (Run/Stop/Compress) и все другие функции, 

которыми Tia Portal или Simatic Manager позволяет пользоваться.  

Snap7Client обладает тремя интересными особенностями: независимость PDU, Smart 

Connect и асинхронная передача данных.  

На рис. 1 представлена часть алгоритма общения ПЛК и ПК, а именно функция 

опроса состояния контроллера S7-300.  

mailto:vitalik.najda@yandex.ru
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Интерфейс пользователя (рис.2) реализованный в программном обеспечении LabView 

позволяет осуществлять действия по получению информации о блоках и структуре проекта, 

просмотр содержимого блоков, перевод контроллера в режим Run или Stop. Также есть 

возможность просмотреть конфигурацию оборудования. 

  

 

Рисунок 2 – Внешний вид интерфейса 

пользователя для реализации контроля режимов работы ПЛК 

Выводы. Для реализации задач удаленного контроля режимов работы 

программируемых логических контроллеров семейства S7 эффективно использование 

программных библиотек проекта Snap7, которые можно встраивать в пользовательские 

программы LabView или C#. Проект является свободно распространяемым, в отличии от 

большинства OPC-серверов, у которых, к тому же, официальные спецификации являются 

закрытыми.  

Проекте Snap 7 предоставляет пользователю полнофункциональную 

коммуникационную библиотеку, для реализации связи между рабочей станцией оператора и 

Программа пользователя Snap 7 интерфейс Snap 7 поток

 

Рисунок 1 – Часть алгоритма реализации связи ПЛК S7-300 и ПК 
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группой ПЛК, объединенных в большую сеть автоматизации. Реализация отслеживания 

режима работы ПЛК и сканирование его оперативной памяти по сети дает возможность 

оперативного управления вычислительными ресурсами АСУТП и повышает общую 

надежность системы. 
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Мета роботи. Визначення та регулювання температури для підтримки мікроклімату в 

приміщеннях.  

Вступ. Проблема ефективного використання енергозберігаючих технологій давно 

актуальна не тільки для України, але і для всіх без винятку країн світу. Застосування 

інформаційних технологій до реальних даних при порівняно повільних перехідних процессах 

встановлення теплового режиму приміщень дозволить при використанні визначеного набору 

апріорних даних і математичної теплової моделі приміщення одержати керуючі функції для 

системи обігріву. 

Висока чутливість САР з ПІД-регуляторами до відхилення оптимуму їх налаштувань 

вимагає вибору оптимальних параметрів цих налаштувань з урахуванням можливої зміни 

динаміки об'єкта регулювання, а отримані настройки повинні гарантувати заданий запас 

стійкості.  

Залежності «компромісних» параметрів настроювання ПІД-регулятора для 

теплоенергетичних об'єктів були отримані проведенням розрахунку з використанням 

критерію точності і критерію надійності.          

Розрахунок включає в себе два етапи: 

Моделювання в MatLab Simulink з урахуванням обраного критерію точності. 

1. Ослаблення налаштувань в MathCAD з урахуванням критерію надійності 

налаштувань. Точність регулювання досягається мінімізацією інтегрального квадратичного 

критерію при заданому ступені загасання. 

 

                                  (1) 

Даний об’єкт управління має різні постійні часу – нагріву та охолодження. Тому 

доцільно позначити постійну часу нагрівача – tн, а постійну часу охолодження – tо. 

Змоделювавши систему та отримавши графіки можна зробити висновок, що в залежності від 

http://sourceforge.net/p/snap7/
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потужності нагрівача постійна часу змінюється. Схема управління (а) та перехідні 

характеристики показані (б) на рис. 1. 

 
а)  

 
б) 

Рисунок 1  – Схема управління системи нагріву та охолодження та перехідні характеристики 

по температурі в залежності від потужності нагрівального елементу 

Графік 1 показує перехідну характеристику по температурі при потужності 

нагрівального елементу 70%, графік 2 - при 50 %, графік 3 - 30%, графік 4 - при 15%. 

Висновки. Ефективність ПІД-алгоритму збільшується зі зменшенням відношення 

L/T0.  Д-складова ПІД-регулятора дуже чутлива до зміни запізнювання об'єкта регулювання. 

Отримані залежності дозволяють наочно оцінити ефект від введення Д-складової. В ході 

дослідження перехідного процесу було визначено, що система стійка та має властивості 

астатизму 0-го порядку. За результатами проведених досліджень можна стверджувати, що  

система з найденими налаштуваннями регулятора  працездатна та задовольняє технічному 

завданню. 

Керівник д.т.н., проф. кафедри ІУС А.П. Оксанич  
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Арсенід галію (GaAs) – один з основних напівпровідникових матеріалів. GaAs займає 

друге місце по вживаності після кремнію.  

Вирішення задач спрямованих на покращення властивості, або зменшення браку при 

виробництві зливків GaAs є актуальним. 

Дана робота спрямована на вирішення однієї з таких задач - підвищення точності 

виміру діаметру монокристалічного зливка GaAs. 

Мета роботи – удосконалення методу та апаратури контролю діаметру зливка 

монокристалічного арсеніду галия в процесі вирощування для забеспечення зменьшення 

похибок. 

Найбільш поширено в промисловості для вирощування зливків арсеніду галію метод 

Чохральського з рідинною герметізацією розплаву шаром борного ангідриду (Liquid 

Encapsulated Czochralski- LEC) [1]. Який дозволяє вирощувати зливки великого діаметру 

використовуючи порівняно просту технологію. 

Таким чином, для вирішення завдання зниження похибки вимірювання діаметра 

зливка арсеніду галію, вирощуваних по LEC методом в промисловому виробництві 

необхідно вирішити такі завдання: 

– аналіз існуючого методу та визначення чинників 

які впливають на похибки виміру діаметру;  

– удосконалення методу виміру діаметра зливка 

арсеніда галія у процесі вирощування; 

– оцінка похибки розробленого пристрою. 

Існує кілька методів вимірювання діаметра зливка 

в процесі його вирощування за методом Чохральського. 

Найбільше поширення набули оптичні методи та ваговий 

метод. 

Оптичний метод, який добре зарекомендував себе 

при виміру діаметру кремнію в основі якого лежить аналіз 

телевізійного зображення зони кристалізації,  не можливо 

застосувати для арсеніду галію. Це повязано з тим, що 

зона кристалізації закрита для відеокамери шаром 

борного ангідриду. 

У переважній більшості випадків рішення задачі 

вимірювання діаметра зростаючого зливка GaAs отримують, використовую ваговий метод. 

Суть цього методу полягає в тому, що значення діаметра визначається розрахунковим 

шляхом на основі показань датчика ваги зливку. Вага зливка вимріюється або через рівні 

відрізки часу в процесі вирощування зливка, або через однакові частини зливку по мірі 

витягування зливка [2]. 

Загальний вираз, який встановлює зв'язок між радіусом зливка  та його вагою в 

процесі вирощування 

 

 

 

 

Рис.1. Ростова зона при 

вирощуванні зливка  GaAs у 

процесі вирощування 
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де m0 – маса штока зі зливком; ρк і ρж – густина GaAs у твердому й розплавленому стані; r – 

радіус зливка; rm – усереднений радіус меніска; v – швидкість вирощування; h – висота 

меніска; σж – коефіцієнт поверхневого натягу розплаву, α -  кут між поверхнею меніска й 

поверхнею розплаву. 

Вираз враховує практично всі чинники, багато з яких не оказують значного впливу на 

вагу зливка. 

Спрощена формула яка встановлює зв'язок між діаметром  та вагою 

 

 

 

ρ - густини GaAs 

 – збільшення ваги зливка за певний проміжок часу 

V – швидкість вирощування зливка 

В якості збуджуючих факторів були прийняти зовнішні обурення, які впливають на 

похибки виміру ваги, зокрема: 

– Температура в місці установки датчика і підсилювача а також нестабільність 

напруги живлення. 

– Зміна температури в місці розташування датчика ваги («каструля» розташована у 

верхній частині ростової установки «Арсенід АМ») викликане коливаннями температури в 

процесі вирощування; 

– Коливання живлячої напруги, викликане роботою силових агрегатів установки і 

роботою тиристорних перетворювачів керуючих електроприводів. 

В результаті моделювання отримані наступні результати: 

- Коливання напруги живлення призводить до зміни результатів зважування як через 

x2, так і через z2. Їх сумарна частка участі складає 2,75·10
–1

; 

- Зміна температури в місці розташування датчика ваги впливає у вигляді 

квадратичного z1 та лінійного x1 ефектів з сумарною часткою участі 1,17·10
2
. 

Висновки: 

За допомогою математичного 

моделювання виконано аналіз факторів, 

що впливають на точність вимірювання 

ваги зливка. Встановлено, що факторами 

які впливають на похибки виміру 

діаметру є зовнішня температура у місці 

встановлення датчика ваги та коливання 

живлення. 

Удосконалено метод виміру 

діаметру зливка GaAs в процесі 

вирощування. Удосконалення полягає в 

тому, в  схему введено вимір зовнішньої 

температури у місці розташування 

датчика ваги зливка, вимір коливання 

напруги живлення моста датчика ваги та 

фільтрація даних ваги зливку.  

Зменшення похибки  з використанням удосконаленого методу склала 10% відносно 

існуючого методу. 
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Рис.2 – Результат вдосконалення методу 

вимірювання діаметра зливка GaAs в процесі 

вирощування 

dt

dP
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Вступ. Характерною рисою більшості галузей промисловості України є використання 

 трубопроводів, які значно перевищили розрахункові строки експлуатації та, відповідно, 

мають низьку надійність та потребують заміни. В останні роки все більшої попиту набуло 

використання труб виготовлених на основі композиційних матеріалів, що порівняно із 

металевими мають кращі експлуатаційні характеристики – строк безаварійної експлуатації 

труб складає 50 років, висока хімічна та фізична стійкість, мала вага. Але з розширенням 

ринків збуту продукції виникають і нові вимоги: розширення функціональних можливостей 

технологічного обладнання при виготовленні склопластикових труб, при цьому з 

найменшими капіталовкладеннями у модернізацію існуючого обладнання. 

Мета роботи. Модернізація технологічного обладнання для виготовлення 

склопластикових труб з рахунок використання технічних можливостей графічної панелі 

Kinco для виготовлення багатошарових труб із заданими геометричним параметрами в 

умовах підприємства ТОВ НВП «УкрІзоліт».  

Матеріал і результати дослідження.  

Принцип роботи існуючої системи виготовлення склопластикових труб одношарової 

структури полягає у узгодженій роботі робочих органів обертання оправки та зворотно-

поступального рух розкладника в залежності від заданих геометричних параметрів труби 

(довжина труби, внутрішній та зовнішній діаметри) та її внутрішньої будови (ширина 

стрічки скловолокна, кут укладання (армування) скловолокна) [1,2].  

Базова система керування (рис. 1), що представлена текстовою панеллю оператора 

ОР3, програмованим логічним контролером (ПЛК) VIPA 100-ої серії та датчиками положеня 

робочих органів, забезпечує намотування труби згідно попередньо заданих параметрів труби 

шляхом розрахунку основних точок циклограми роботи механізму розкладника в залежності 

від фактичного кута повороту оправки. Ця система дозволяє виготовляти одношарові 

(простої циліндричної форми) труби, що характеризується одним значенням кута армування.  

За результатами аналізу технологічного об’єкту було визначено, що для створення 

продукції багатошарової структури існуюча система не потребує будь-яких змін 

електромеханічних частин, а може бути реалізовано програмно. Для цього до системи 

керування пред’являються наступні вимоги: можливість завдання оператором необхідної 

кількості шарів, а також, завдання значення кута армування та геометричних розмірів 

відповідного шару окремо.  

Авторами було розроблено програма керування, що відповідає поставленим вимогам, 

але технічні параметри ПЛК виявилися недостатніми для повноцінної роботи системи, а 

кількість параметрів, які вводяться оператором, виявилася настільки великою, що процес їх 
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введення потребував значного часу переналагоджування та високої уважності 

обслуговуючого персоналу. 
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Рисунок 1 – Структурна схема обладнання з виготовлення склпластикових труб 

 

Вище зазначені проблеми були вирішені шляхом заміни лише текстової панелі OP3 

фірми VIPA на графічну панель оператора Kinco MT4404T з покладанням частини функцій 

програми керування на вбудований процесор. Вирішальними факторами при виборі панелі 

керування стали його вартість та наявність безкоштовного програмного забезпечення Kinco 

HMIware (рис. 2), що при випадку необхідності одноразового використання має особливе 

значення.  

Модернізації технологічного комплексу з виготовлення склопластикових труб в 

умовах підприємства ТОВ НВП «УкрІзоліт» з використанням графічної панелі оператора 

Kinco MT4404T дозволило, при найменших капіталовкладеннях, отримати наступні 

результати: 

– розширення функціональних можливостей устаткування – виготовлення труб 

багатошарової структури; 

– підвищення якості продукції завдяки можливості відображення поточного 

стану об’єкту управління на графічній панелі; 

– підвищення продуктивності обладнання за рахунок зменшення часу на 

переналаштування обладнання. 

Висновки. Модернізація технологічного обладнаня з виготовлення склоплатикових 

труб шляхом заміни панелі текстової оператора ОР3 на Kinco MT4404T та покладення  задач 

системи керування верхнього рівня на вбудований процесор графічної панелі дозволило 

розширити фінкціональність обладнання (можливість виготовлення склоплатикових труб 

багатошарової структури), зменшити час переналаштування устакування на виробнитво 

продукції іншого типо-розміру завдякі кращій ергонміці панелі оператора відносно базової 

текстової панелі. 
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Рисунок 2 – Графічний інтерфейс програми Kinco HMIware та вигляд роботи 
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Выращивание монокристаллов кремния по LEC-технологии является сложным, 

многофакторным процессом и для обеспечения выполнения требований к структурному 

совершенству и другим параметрам кристаллов требует применения эффективных 

технологий контроля и управления. Существующие системы контроля параметров процесса 

выращивания 

используют прямые измерения температуры основного нагревателя, скорости вращения 

кристалла и тигля, а также косвенные измерения уровня расплава в тигле и диаметра слитка 

[1]. Измерять распределение примеси путем прямых измерений допустимо только в ходе 

специально поставленных экспериментов, связанных с научно-техническими 

исследованиями. Это обусловлено тем, что согласно методу Чохральского слиток, вращаясь, 

вытягивается из расплава, который в свою очередь находится во вращающемся тигле. 

Расплав имеет температуру более 1000°С. Во время вытягивания монокристалла постоянно 

держать в расплаве какой либо датчик практически невозможно. Таким образом, мастер-
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технолог вынужден субъективно оценивать распределение примеси ориентируясь на разные 

значения и свой опыт. 

Целью данной работы является разработка математической модели - виртуального 

датчика распределения примеси и усовершенствование функциональной модели системы 

"Советчик мастера‖ используюшей информационную технологию виртуального 

мониторинга параметров процесса выращивания монокристаллов кремния по LEC-

технологии.  

Поскольку условия распределения примеси в процессе выращивания меняются из-за 

изменения расположения деталей теплового узла, непосредственное вычисление 

распределения примеси при помощи простой линейной аппроксимации не дает адекватного 

результата. Методика косвенного измерения распределения примеси и соответствующая 

математическая модель должны учитывать эти особенности. 

Наиболее подходящим методом построения адекватной математической модели 

косвенного измерения распределения примеси следует признать регрессионный метод. 

Определим факторы, влияющие на изменение распределения примеси. К ним 

относятся температура основного нагревателя (ОН), конвекция в расплаве и в среде над ним, 

скорости вращения затравки и тигля, уровень расплава в тигле, скорость вытягивания 

затравки, длинна слитка. 

Можно составить перечень варьируемых факторов, которые следует учесть в модели 

вычисления распределения примеси: X1 - температура ОН; Х2 - скорость вытягивания; Х3 - 

скорость вращения затравки; Х4 -скорость вращения тигля; Х5 – уровень расплава, X6 – 

длинна слитка. 

В таблице 1 приведены обозначения, названия и уровни перечисленных факторов. 

Таблица 1 Перечень и уровни изменения факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для натурного исследования влияния перечисленных факторов на распределение 

примеси был составлен предварительный план эксперимента. 

Были проведены 7 процессов выращивания в которых исследуемые факторы Х1…Х4 

изменялись. Для всех точек плана проводились параллельные измерения в одинаковом 

количестве к = 3. Таким образом общее число опытов результаты которых легли в основу 

многофакторного анализа составило 105. Для проверки адекватности модели впоследствии 

были проведены, дополнительные эксперименты. 

При предварительной обработке данных эксперимента проведена проверка 

однородности дисперсии воспроизводимости. Проверка воспроизводимости или постоянства 

дисперсии отклика сводится к проверке гипотезы об однородности дисперсий 
2

N

2

2

2

1 S,...,S,S , 

найденных по результатам N опытов[3]. Для проверки гипотезы об однородности многих 

дисперсий при одинаковом для каждого опыта числе повторов применяется критерий 

Кохрена (G - критерий): 

                   

              , 

где 
2

maxS  – наибольшая найденная выборочная дисперсия. 





N

1i

2

i

2

max S/SG

1 2 3 4 5

1 Температура основного нагревателя,  ͦС 1100 1300 – – –

2 Скорость вытягивания, мм/мин 0,07 0,14 – – –

3 Скорость вращения затравки, об/мин 10 20 – – –

4 Скорость вращения тигля, об/мин 5 10 – – –

5 Уровень расплава, % 100 80 60 40 20

6 Длинна слитка, % 0 20 40 60 80

Факторы
Уровни действия факторов
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При заданном числе степеней свободы каждого измерения 2k 1G  и общем числе 

опытов N=35 оценка по числу Кохрена составила 092537,0G эксп  , что существенно меньше 

соответствующего интерполированного табличного значения (0,2152) для уровня 

значимости 0,01 [2], следовательно гипотеза об однородности дисперсий подтверждается. 

Статистический анализ исходной модели показал, что переменными Х3 и Х4 можно 

пренебречь, так как Р-значение (Р-vаluе - граничный уровень значимости) для Х3 и Х4 

больше или равно 0,10 (0,4634 и 0,5273 соответственно). Другими словами, эти факторы не 

являются статистически значимыми на 90% или более доверительном уровне и их можно 

удалить. 

Дальнейшие исследования велись с переменными XI, Х2, Х5. Х6. 

С использованием полученной математической модели, была сформирована методика 

косвенного измерения распределения примеси при различных сочетаниях значений 

параметров технологического режима. Методика прошла испытания в условиях 

производства монокристаллов кремния диаметром 75...100 мм. Данные по распределению 

примеси используются в подсистеме ―Советчик мастера‖, основная функция которой - 

поддержка принятия оперативных решений по коррекции параметров процесса выращивания 

монокристаллов кремния. 

Выводы 

Впервые предложена математическая модель для определения распределения 

примеси, которая учитывает значение скорости вытягивания, значение температуры 

основного нагревателя и значение уровня расплава, что позволяет обеспечить погрешность 

косвенного измерения не превышающую ±3%. 

Разработанная модель является прикладной основой для построения информационной 

технологии реализации полнофункциональной системы ―Советчик мастера’’, которая 

позволяет в режиме реального времени процесса выращивания контролировать 

температурное поле в зоне кристаллизации, оптимизировать температурный режим и 

повысить структурное совершенство монокристаллов кремния. 
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Вступ. Процес вентиляції повітря проводиться в кожному промисловому приміщенні, 

в якому працюють люди. Для забезпечення автоматизації процесу вентиляції широко 

використовуються системи управління, побудовані на основі програмовано-логічного 

контролера (ПЛК) [1]. 

Мета роботи. Побудова автоматизованої системи вентиляції приміщення з функціями 

автоматичного регулювання витрат повітря. 

  Матеріал і результати 

дослідження. Вентиляційна система 

складається з припливної вентиляції з 

електроприводом ПЧ-АД, приводу 

повітряної засувки, ПЛК SIEMENS S7-

1500, шафи керування та сенсорної  

панелі оператора [3], розрахованих на 

провітрювання одного лабораторного 

приміщення. Регулювання швидкості  

обертання двигуна здійснюється зміною 

частоти напруги живлення, що подається 

на двигун від перетворювача частоти 

через сенсорну панель оператора.  

В якості системи управління була 

обрана система на базі ПЛК [2]. Задача 

ПЛК – сумісне управління швидкістю 

вентилятора і положенням повітряної засувки з мінімальним енергоспоживанням при 

максимальному зберіганні комфортних умов. Нечітка система, орієнтуючись на поточні 

показники мікроклімату та динаміку їх зміни управляє швидкістю двигуна з урахуванням 

максимального ККД та, управляючи положенням заслонки, забезпечує оптимальну робочу 

точку на аеродинамічній характеристиці вентилятора. 

Програма для управління створена в TIA Portal.  

Інтерфейс програми забезпечує включення автоматичного або ручного режиму 

управління вентиляційними процесами. Автоматичний режим передбачає створення 

замкненої системи, у такому разі контроль швидкості забезпечується законом ПІД-

регулювання. Початкові значення швидкості, прискорення, сповільнення та ривку задаються 

оператором та можуть змінюватися у процесі роботи системи.  

Ручний режим передбачає завдання початкових значень, управління процесом та 

контролю швидкості та положенням засувки. Також є можливість задання параметрів тиску 

та витрат.  

Інтерфейс надає можливість індикації поточної швидкості, тиску, витрат та позиції 

засувки.  В разі виникнення непередбачуваних ситуацій з’являється необхідність у 

застосуванні кнопки екстренної зупинки «Emergency Stop». 

 Основні панелі-вкладки інтерфейсу користувача (Рис.2): 

 

 

Рисунок 1 – Функціональна схема автоматизації 
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Рисунок 2 – Графічний інтерфейс програми 

 

Висновки. На підставі проведених досліджень можна стверджувати наступне: 

1.Створена автоматизована система управління вентиляцією з використанням 

частотного перетворювача, програмовано-логічного контролера і сенсорної панелі 

оператора.  

2.Створене програмне забезпечення дозволяє обирати ручний або автоматичний 

режим, задавати швидкість обертання вентилятора і кут повороту засувки, режим 

автоматичної стабілізації витрат або тиску, відображає миттєве значення параметрів системи 

циркуляції повітря. 

3.Інтерфейс оператора забезпечує вибір і індикацію режимів роботи системи за 

допомогою кольорової сенсорної панелі HMI KTP700 Basic. 

4.Робота системи в замкненому режимі і стабілізації витрат роботоздатна й стійка, 

регулятор забезпечує астатизм 0-го порядку, час перехідного процесу 2 секунди, 

перерегулювання – 23 %. 

5.Cенсор тиску забезпечує діапазон виміру від 0 до 300 Па, точність виміру – 2%. 

6.Cенсор витрат повітря забезпечує діапазон виміру від 0 до 300 м3/год, точність 

виміру – 3%. 

7.Абсолютна похибка виміру кута ±0,5°. 
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СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНЧІНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ МЕРЕЖІ 

ЖИВЛЕННЯ 

Гладир А.А., Віценя В.В. * 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, 39600, Україна. E-mail: gai@kdu.edu.ua 

Вступ. Стрімкий розвиток інформаційних технологій та поява сучасних пристроїв 

телемеханічного контролю та управління, оснащених вбудованим інтерфейсом RS-485, 

дозволяє будувати ефективні бюджетні системи у сфері дистанційного збору, зберігання, 

обробки даних та керування режимами енергоспоживання в електричних мережах. У роботі 

розглянуто приклад реалізації такої системи на базі обладнання фірми «Овен». 

Мета роботи: підвищення надійності електропостачання за рахунок телемеханічного 

контролю параметрів мережі живлення та дистанційного автоматичного під’єднання 

навантажень до резервного джерела шляхом використання спеціальних керуючих алгоритмів 

і програм . 

Матеріали і результати досліджень. Особливістю 

побудови системи телемеханічного контролю (СТК) 

параметрів мережі живлення є використання панельного 

програмованого логічного контролера СПК-107, який 

являє собою пристрій класу людино-машинного 

інтерфейсу із вбудованими функціями вільного 

програмування та мікропроцесорних мультиметрів МЕ-

110. СПК-107 використовується як «ведучий» пристрій 

промислової мережі живлення, оснащеної «веденими» 

мультиметрами з вбудованим інтерфейсом RS-485. СПК-

107 має сенсорний екран та додатково виконує функцію 

панелі оператора. 

На рис. 1 представлено структуру запропонованої 

системи, яка складається з трьох живлячих вводів 1-3. 

Комутація та захист кожного з вводів забезпечуються 

автоматичними вимикачами та магнітними пускачами 

КМ1-КМ3. Між першим та другим вводом встановлено 

секційни 

вимикач 

КМ4. Ця мінімальна конфігурація 

комутаційного обладнання дозволяє 

створити класичну систему автоматичного 

введення резерву (АВР) двосторонньої дії 

(будь-яка з двох ліній може бути як 

робочою, так і резервною) з функцією 

автоматичного відновлення (шляхом 

повернення до основної схеми 

електропостачання у разі появи на 

відімкнутому вводі напруги). 

Кожен з трьох вводів містить 

однофазний мультиметр ОВЕН-МЭ-110-1М 

для вимірювання таких параметрів 

електричної мережі як напруга, струм, 

частота, повна, активна і реактивна 
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Рисунок 1 – Структура СТК 
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Рисунок 2 – Алгоритм функціонування 
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потужності, коефіцієнт потужності (cos φ). Перетворення параметрів у цифровий код і 

передача результатів вимірювань здійснюється за допомогою вбудованого інтерфейсу RS-

485. Наведений на рис. 2 алгоритм реалізації АВР (за умови використання вводу 1 у якості 

головного, а вводу 2 – у якості резервного) містить наступні блоки: 1 – перевірка стану 

контактора КМ1; 2 – вимірювання напруги на лінії; 3 – витримка часу; 4 – у разі виконання 

умови U<190В вимикання КМ1; 5 – перевірка стану (чи ввімкнена) друга лінія; 6 – витримка 

часу; 7 – ввімкнення резервної лінії за допомогою КМ2; 8, 10 – вмикання секційного КМ4; 9 

– витримка часу; 11 – перевірка наявності резервного живлення на СПК. 

Для реалізації АВР та керування даною системою було розроблено програмне 

забезпечення за допомогою інтегрованого середовища CoDeSys. До проекту додається 

Modbus_COM (порт, по якому здійснюється передача) та номер COM-порта СПК-107; 

Modbus Master (пристрій, який працює як майстер); Modbus Slave для мультиметрів МЭ110 

та модулю дистанційного введення-виведення інформації МДВВ (підлеглих пристроїв). 

Кожен підлеглий пристрій повинен мати свій адрес, якій задається за допомогою відповідної 

програми- конфігуратора.  

Проектування системи меню відбувається у менеджері візуалізації. В ньому 

створюється три окремих вікна для відображення даних кожної з трьох ліній живлення та 

одне вікно – панель оператора. Необхідні елементи візуалізації додаються у вікна за 

допомогою панелі інструментів (рис. 3).  
У вікнах відображення даних використовуються елементи Rectangle (виведення виміряних 

значень) та Rounded Rectangle (перехід між вікнами), а у вікні панелі оператора використовуються 

елементи Button (управління фазами) та Line (відображення наявності/відсутності навантаження на 

фазі). При натисканні на кнопку посилається сигнал на вихід МДВВ. Після перевірки стану 

відповідного дискретного входу МДВВ, відбувається вмикання (подача напруги) або вимикання 

певної фази. 

За допомогою GSM/GPRS 

модему, який налаштовується в 

CODESYS, можна з’єднувати ПК з 

контролером та вести віддалене 

управління СТК з використанням 

безпровідних систем зв’язку. 

Висновок: Функціональні 

можливості розроблених алгоритмів і 

керуючих програм задовольняють 

мінімальним вимогам до систем 

телемеханчіного контролю параметрів мережі живлення; дозволяють здійснювати 

віддалений контроль параметрів мережі, комутацію навантаження, автоматичний захист 

мережі. Апаратна керуюча платформа системи надає користувачеві можливість подальшого 

вдосконалення програмного забезпечення і розширення функціональних можливостей СТК. 

Реалізація системи у вигляді лабораторного комплексу може бути корисною при 

організації професійного навчання обслуговуючого персоналу на замовлення промислових 

підприємств. 

Література  

1.Каталог продукції [Електронний ресурс] : база даних / ОВЕН Обладнання для 

автоматизації – Електрон. Дані. – Режим доступу : http://www.owen.ru/ 

* робота виконана під керівництвом доц. Гладира А.І. 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Вікно програми 
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ОЦІНКА МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ 

СКЛАДНИХ ФОРМ ДЕФОРМАЦІЙ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЛАСТИН НА 

АВТОМАТИЗОВАНОМУ КОМПЛЕКСІ "МІКРОН1" 

Я.І.Цимбал 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.  

 
Мета роботи. Визначення найбільш ефективного методу підвищення якості зображень та 

можливості  застосування даного методу для автоматизації комплексу вимірювання складних форм 

деформацій напівпровідникових пластин  "МІКРОН1". 

Матеріали і результати дослідження. У роботі зроблено оцінку методів підвищення якості 

цифрових зображень.  

При обробці та аналізі зображень завжди доводиться задаватися питанням про їх 

якість. Якість такого складного об'єкта як зображення являється дуже важливим, але 

водночас і досить нечітким поняттям. Воно оцінюється різними способами і у зв'язку з 

різними завданнями. 

Якість розглядається як характеристика самого зображення і визначається його 

власними властивостями (статистичними, структурними, семантичними). Відповідні критерії 

або є суб'єктивними, або спираються на об'єктивні характеристики зображення: форму і 

параметри розподілу яскравості, ширину просторового спектру і т.п.  

В даній роботі було розглянуто три основні методи обробки зображень. 

Метод адаптивного підвищення контрастності з використанням ентропії.  
Метод є ефективним для опрацювання зображень, що містять рівномірну гістограму 

розподілення яскравості і не містять шуму. Суть методу полягає в адаптивному перетворенні 

локальних контрастів, особливістю якого є застосування ентропії для їх аналізу, за 

допомогою якої можна охарактеризувати гладкість локальних ділянок.  

Метод адаптивного підвищення контрастності з використанням 

середньоквадратичного відхилення яскравостей елементів області.  
Метод ґрунтується на аналізі локальних контрастів на основі середньоквадратичного 

відхилення яскравості елементів локальної області відносно центрального  елемента з 

яскравістю. Цей метод дає змогу краще виконати адаптивне підвищення контрасту 

зображення, оскільки в ньому присутні параметри, які регулюють адаптацію до ділянки, де 

розташований заданий елемент зображення. Значення нормуючого коефіцієнта напряму 

залежить від значень середньоквадратичного відхилення, оскільки він істотно впливає на 

ефективність цього методу.  

Метод нелінійного розтягу локальних контрастів.  
Метод ґрунтується на нелінійному перетворенні локальних контрастів з врахуванням 

зорового сприйняття людини і працює із значенням локального контрасту. Процес його 

роботи можна поділити на три основні етапи:  

− обчислення  кількісної міри оцінки локального контрасту;  

− підвищення кількісної міри локального контрасту на основі визначеного наперед 

закону; − відновлення зображення із підсиленими локальними контрастами. 

Результати досліджень.  
Запропоновані методи були програмно реалізовані в середовищі labview і ефективно 

застосовані для опрацювання чорно-білих зображень. Критерій оцінювання є величиною 

безрозмірною і був реалізований як окрема програма, на вхід якої надходили результати 

роботи розглянутих методів і згідно з формулою 
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(рівень адаптації до зору людини за яскравістю) була визначена загальна міра оцінки якості 

роботи  для кожного методу. Вибір методу здійснювався за максимальним значенням 

критерію.   

 

 
А)    Б) 

 
В)    Г) 

 

Рис.1 – Візуальні результати роботи: А – вхідне зображення; Б – підвищення контрастності  з 

використанням ентропії; В – підвищення контрастності з використанням 

середньоквадратичного відхилення яскравості елементів області; Г – метод нелінійного 

розтягу локальних контрастів 

 

Висновки. Згідно з вибраною функцією оцінки якості зображення найкращим 

виявився метод підвищення контрастності з використанням середньоквадратичного 

відхилення яскравості елементів області. Цей метод підвищує контрастність і деталізованість 

зображення, дає можливість оцінити границі переходів від одного рівня яскравості до 

іншого. Тому застосування методу є виправданим. Даний метод допоміг автоматизувати 

комплекс вимірювання складних форм деформацій напівпровідникових пластин "МІКРОН 

1".  

Керівник к.т.н., ст. викл. кафедри ІУС Когдась М.Г. 
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ЗАСТОСУВАННЯ  ОПТИМАЛЬНОЇ  ЛІНІЙНОЇ 

ФІЛЬТРАЦІЇ  ДЛЯ ЛІЧБИ ТВАРИН У ПОТОЦІ 

Кулаков П.І.  

Вінницький національний технічний університет, kulakovpi@gmail.com 

 

У відповідності з [1], при виникненні помилки ідентифікації тварини під час руху на 

групових доїльних установках, втрачається інформація про результати вимірювання та 

вимірювального контролю усіх тварин групи. Для зменшення впливу цих помилок, 

здійснюють  ідентифікацію факту проходження тварин та їх підрахунок у потоці. Засоби 

підрахунку тварин реалізуються на основі ультразвукових або оптичних давачів, принцип дії 

яких в більшості випадків заснований на перериванні потоку випромінення при наявності 

об’єкту. Рух тварин у потоці має випадковий характер, що зумовлено біологічними 

особливостями поведінки тварин. Вони можуть зупинятися, штовхатися, рухатись у 

зворотному напрямку, здійснювати хаотичні рухи, рухатись у напрямку, що 

перпендикулярний напрямку руху потоку, присідати, піднімати або опускати голову. 

Взаємне розташування тварин під час їх руху у потоці впливає на достовірність ідентифікації 

їх проходження. Для підвищення достовірності ідентифікації проходження тварини під час її 

руху в потоці пропонується використати метод оптимальної лінійної фільтрації. Виходячи з 

випадкового характеру руху тварин у потоці, вихідний сигнал давача можна розглядати як 

суміш двох сигналів - корисного імпульсного сигналу та випадкового некорельованого 

імпульсного сигналу. Шляхом виявлення корисного імпульсу ідентифікується проходження 

тварини. Некорельована імпульсна послідовність має рівномірний енергетичний спектр в 

певній полосі частот, що дає підстави розглядати її як білий шум. При ідентифікації 

проходження тварини, для досягнення максимального значення відношення сигнал – шум, 

необхідно забезпечити виконання співвідношення 

OPT C MINT T ,                              (1) 

де 
OPTT  - тривалість імпульсу узгоджена з оптимальним лінійним фільтром; 

C MINT  - 

мінімальне значення часу проходження однієї тварини повз робочу зону давача. 

У цьому випадку, якщо час проходження тварини більше ніж 
C MINT , відношення 

сигнал – шум все одно має максимальне значення. Під час руху тварин у потоці з 

суміщенням або без проміжку між ними, рішення про ідентифікацію проходження 2Cn   

тварин приймається у випадку виконання співвідношення 

CH C CMT n T .                                          (2) 

де 
CHT  - час, на протязі якого вихідний сигнал оптимального фільтру має максимальне 

значення; 
CMT - математичне очікування часу проходження тварини повз робочу зону давача. 

В результаті експериментальних досліджень встановлено, що при використанні 

радіочастотної ідентифікації тварин під час руху, з різних причин в середньому не 

ідентифікується від 3% до 5% тварин. У деяких випадках цей показник досягає значення 

15%. При використанні існуючих засобів підрахунку тварин у потоці, на групових доїльних 

установках вдається виявити 60 – 70 % не ідентифікованих тварин. При використанні 

лінійного оптимального фільтру для ідентифікації проходження тварини, який входить до 

складу приладу БЦР-01, що виготовляється підприємством ТДВ «Брацлав», вдається виявити 

до 95% не ідентифікованих тварин.  
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Relevance of wireless control and data transmission over long distances is the ease of 

installation and subsequent operation, compared with wired solutions. 

To control, collecting information from remotely located controllers used GSM-modules, 

through a network of mobile operators, can transmit and receive data at a distance of only limited 

coverage provider. These modules have wide range of use, such as water treatment, water pumping 

stations, wind installations, in the field of remote control of public lighting.  

The company Schneider Electric provided the available set of components necessary to 

create a test stand. Kit components include controllers W@de W330 for data collection and 

transmission, GSM-modems to manage and transfer data via the GSM. 

W@de series provides: 

− Automation equipment; 

− Measurements, recording and archiving parameters of the station; 

− Connection to remote areas via control stations or through Web-server; 

− Alarm; 

− Remote management and synchronization. 

The main advantages of this method of control are: 

− Possibility of remote management controller via SMS; 

− Notifications operator SMS event notification, the status of the controller, the state of 

the investigated environment; 

− Cost of connectivity and support among transmission. 

 

Fig. 1 – Possibilities of RTU 

 

Thanks to the modularity of components, support the protocol Modbus, W330 module can 

be connected to any controller company Schneider Electric, which in turn allows you to monitor the 

status and gather data from almost all possible sensors. All devices and data collection are equipped 

with automatic control. These devices require no programming and can be configured by filling 

fields HTML-pages locally or remotely. 
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Actions that can perform W@de controllers: 

1. Pumping and recovery station 

– Pumping management according to the levels in the servo controlled facilities (tank, 

recovery station, etc.). 

– Management of pump wear by a changeover strategy. 

2. Tank 

– Manage filling requests according to the level of the pumping or recovery station to 

which the tank is hydraulically connected. 

3. Booster station 

– Start-up or shut down of the pumps according to the pressure in the water 

distribution network (elimination of water hammer, changeover cycle, etc.). 

4. Remote maintenance 

Wind-power farms 

– Permanent monitoring of the facility based on information from the medium 

voltage network protection systems (Sepam type), 

– Remote restarting actions following incidents,  

– Remote reading of the various metering systems. 

Installed base of PLCs 

– Access to the PLCs in transparent mode (diagnosis, modification of 

programs, etc.), 

– Automatic alarms via e-mail and/or SMS in case of faults (loss of 

communication with PLCs, occurrence of alarming events, etc.), 

– Time stamped logs (events, consumption). 

5. Remote management of public lighting 

– Associated with the Lubio product range (energy savings of up to 40%), 

– Provision of the information required for efficient management of the public lighting 

network (configurable alarm management, consumption follow-up, follow-up of 

energy savings), 

– Modification, remote parameterizing (astronomical clock, event management), 

– Maintenance aid (real-time knowledge of the network’s condition). 

6. Facility monitoring 

Basic operation without local automatic controls (positions, measurements, metering, 

controls, archiving) with information transfer to a SCADA or by e-mail or SMS: 

– Heating/ventilation installations, 

– Refrigeration plants, 

– Site monitoring (intrusion). 

Thereby, W@de controllers provides a wide range of remote management and control 

capabilities. Controllers are easy to setup and configure, but they have great functionality. 
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1. «Шнейдер Электрик» - мировой специалист энергоуправления [Website] – Access 
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Секция 3 

Системы информационной поддержки процессов принятия решений  
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Реагирование на отклонение и использование отрицательных обратных связей характерно для 

подавляющего большинства систем автоматического управления (САУ) и приводит к тому, что 

система вырабатывает новое управляющее воздействие с запаздыванием и только после появления 

отклонений. Дополнительная информация о воздействии возмущений или параметрических 

изменениях объекта управления используется для изменения формулы расчета управляющего 

воздействия таким образом, чтобы сохранить наилучшее возможное качество. [1, 2].  

Цель работы заключается в создании элементов информационной технологии для САУ, 

реализующих принципы автоматической самонастройки и расчета управляющих воздействий на 

основе построения обратных моделей объекта управления для улучшения качества регулирования. 
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Рисунок 1 – Структурная схема самонастраивающейся САУ на 

основе элементов распознавания и классификации 

В настоящее 

время выполняется 

множество научных 

работ, посвященных 

разработке и 

модернизации 

промышленных 

систем управления, 

основанных на 

использовании 

технологий 

искусственных 

нейронных сетей и 

нечеткой логики, что 

позволит придать 

традиционным 

системам 

дополнительные 

полезные свойства 

[3]. Наряду с 

преимуществами 

этих подходов можно 

выделить  

характерные недостатки: 

 неполная формализация при создании новых промышленных приложений, которая 

касается выбора структурных решений, формулирования логических взаимосвязей, подготовки 

обучающих и контрольных данных и т.п.; 

 труд квалифицированных специалистов на протяжении длительного времени при 

первоначальной настройке САУ; 

 необходимость повторять наладочные работы при адаптации существующих САУ под 

объекты управления с отличающимися параметрами.  

Совершенствование САУ может быть связано с решением вопросов автоматической 

настройки и устранением запаздываний в контуре регулирования средствами новых 
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информационных технологий, которые обеспечивают автоматическое распознавание ситуации на 

каждом этапе работы и предсказание реакции объекта управления [4]. Входной информацией 

является желаемая траектория и кодированное представление целевой функции управления. Таким 

образом, устойчивое достижение цели управления можно обеспечить при условии построения 

развернутого представления процессов в виде прошлых, текущих и будущих значений сигналов, а 

также при наличии автоматически настраиваемой обратной модели объекта управления (рис. 1). 

Этим требованиям отвечает структурная схема средств обработки информации на рис. 1, 

которая отличается возможностью структурной и параметрической адаптации блоков распознавания 

ситуаций и поиска допустимых управляющих воздействий. 

Базовым элементом структуры рис. 1 является элемент классификации и распознавания (рис. 

2), который содержит нейроподобные блоки (обозначенные 1…N), вычисляющие степень совпадения 

образа текущих входных сигналов (actual 1…actual m) с заданным образом (target 1…target m). Чем 

лучше совпадение (сигнал Ssum), тем ближе к единице выход блока. Кроме того, степень совпадения 

умножается на предустановленную константу (сигнал Sprod), что может быть использовано для 

расчета управляющих воздействий. Множество выходных сигналов таких блоков обрабатывается по 

методу дефаззификации алгоритма Сугэно (сигналы sum, prod, out). Внутренний операционный блок 

– это набор программ и алгоритмов, осуществляющих определение степени похожести образа по 

всему набору нейроподобных блоков. В случае низкой степени соответствия он добавляет новый 

блок или корректирует уже имеющиеся (сигналы Con). Для координации работы элемента 

распознавания в составе системы, предусмотрены внешние управляющие сигналы (In_Con). 
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Рисунок 2 – Структурная схема элемента распознавания и 

классификации 

На рис. 2 

приведен частный 

случай структуры 

элемента, 

ориентированной 

на распознавание 

и классификацию. 

Для задачи расчета 

управляющего 

воздействия или 

прогнозирования 

она может 

измениться. 

Главным является 

тот факт, что 

количество таких 

структур 

ограничено и они 

функционируют 

по простым 

детерминирован-

ным алгоритмам 

Выводы. Разработка эффективных систем управления базируется на минимизации затрат на 

построение математических моделей объектов и поиск оптимальных управляющих воздействий, 

улучшении качества и точности управления, устранения запаздываний во всех контурах. Для 

решения такого комплекса задач подходят информационные технологии, реализующие обработку 

данных с помощью параллельных самонастраивающихся структур, обеспечивающих автоматическое 

построение прямых и обратных моделей, оптимизацию управляющих сигналов на основе анализа 

текущих ситуаций и цели управления. 
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Сьогодні електричні мережі змінного струму включають в себе кілька видів 

нелінійних навантажень (випрямлячі, інвертори, перетворювачі частоти, та інші) [1]. Струми 

нелінійних навантажень є несинусоїдальними та спотворюють напругу мережі, містячи в 

своєму складі вищі гармоніки та генеруючи реактивну потужність. На даний час 

використовують силові активні фільтри (САФ) для покращення якості електроенергії, 

шляхом компенсації реактивної потужності та фільтрації вищих гармонік [1].  

Силова частина САФ включає транзисторний перетворювач, накопичувальний 

конденсатор і струмообмежуючий реактор, при цьому клеми транзисторного перетворювача 

у колі постійного струму з’єднуються з накопичувальним конденсатором. До складу САФ 

також входить блок вимірювання напруги мережі і струму навантаження, блок обчислення 

компенсуючого струму, блок формування керуючих імпульсів транзисторного 

перетворювача. Під час роботи САФ через струмообмежуючий реактор протікає 

сформований компенсуючий струм, який утворюється завдяки керованому циклічному 

процесу заряду і розряду конденсатору. 

Ефективність роботи САФ залежить від визначення складової потужності та 

відповідного струму, що підлягає компенсації. Для виділення неактивних складових 

застосовують різні теорії потужності. Імпульси управління САФ, що відповідає визначеним 

компенсаційним параметрам впливає на швидкодію [2]. 

Для знаходження заданого струму САФ можливо використання теорії потужності 

Фрізе, що отримала широку популярність серед дослідників. Теорія Фрізе передбачає 

розкладання струму на дві складові [2]: активну іА і пасивну iП. 

Визначають активну потужність та значення середньоквадратичної напруги за період 

напруги мережі Т [2]: 

0

1
T

P u idt
T

  ; 2 2

0

1
T

U u dt
T

  .                                                        (1) 

Тоді, активний струм за Фрізе [2]: 

 2/Ai P U u  .                                                                  (2) 

Пасивну складову струму виділяють зі струму навантаження: 
*

П A ci i i i   .                                                                    (3) 

Недоліком теорії Фрізе, при застосуванні її для визначення заданого струму САФ є 

час визначення активної потужності, яка є важливим компонентом для правильного 
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формування компенсаційної характеристики. Активна потужність визначається методом 

інтегрування та вимагає час для обчислення, рівний періоду Т. Цей час обчислення активної 

потужності і визначає швидкодію роботи САФ. Коли в електричній мережі присутнє 

швидкозмінне нелінійне навантаження (наприклад, дугова сталеплавильна піч, інверторні 

перетворювачі), то алгоритми керування на основі теорії Фрізе не задовольняють вимогам 

швидкодії. Для забезпечення ефективної роботи САФ на проміжку чверті періоду мережевої 

напруги, доцільно застосовувати штучні нейронні мережі (ШНМ) [3].  

Технологія ШНМ дозволяє синтезувати керуючі алгоритми роботи активних фільтрів 

на основі аналізу експериментальних даних струму і миттєвої потужності для навантаження 

визначеного типу. Задачею ШНМ буде швидке визначення активної потужності однієї фази 

за чверть періоду мережевої напруги замість залежності (1). Розрахунок струму компенсації 

за формулами (2, 3) сформує завдання блоку формування керуючих імпульсів 

транзисторного перетворювача.  

Вхідними сигналами ШНМ є дискретні відліки сигналу миттєвої потужності. За 

результатами аналізу характеру вхідних і вихідних сигналів нейронної мережі було прийнято 

рішення використати рекурентну мережу Елмана, яка характеризується підвищеними 

властивістю до узагальнення, зниженою кількістю нейронів і спрощенною процедурою 

налаштування [3]. Рекурентність мережі забезпечено тим, що зворотний сигнал з 

внутрішнього шару надходить не на «головні» вхідні нейрони, а на додаткові – так звані 

контекстні нейрони. Ці нейрони зберігають інформацію про попередній вхідний вектор, 

таким чином, реакція мережі залежить не тільки від поточного сигналу, а й від попереднього 

стану[3]. Нейрону мережу Елмана можливо розглядати як рекурсивний цифровий фільтр, 

який із зашумленого цифрового образу половини періоду миттєвої потужності виділяє 

параметри першої гармоніки активної потужності. 

Цикл роботи налаштованої ШНМ містить визначення початку періоду сигналу 

миттєвої потужності по кожній фазі, формування вхідного вектору мережі як набору 

дискретних відліків миттєвої потужності на дільниці половини періоду; розрахунок 

вихідного сигналу, який дорівнює величині активної потужності. Визначене значення 

активної потужності використовується для розрахунку миттєвих значень струму компенсації 

на наступній частині періоду миттєвої потужності. Таким чином, кожну чверть періоду 

напруги мережі система керування САФ отримує актуальну інформацію про значення 

струму компенсації. 

Для навчання ШНМ були отримані експериментальні дані, для яких виконано 

обчислення значення активної потужності за формулою (1). Були розглянуті випадки, які 

характеризувалися різними значеннями споживаної потужності, величиною реактивної 

потужності, кількістю і амплітудою гармонік струму. Дискретність формування відліків 

входного сигналу 0,0005 с. Вхідні сигнали ШНМ потребують нормалізації і приведення до 

діапазону [0 1], а вихідний сигнал потребує зворотного перетворення. 

Набори даних поділяються на три вибірки навчальну, тестуючу і контрольну, та 

циклічно подаються на вхід ШНМ згідно процедури навчання. За результатами досліджень 

можна стверджувати, що сумарна похибка навчання не перевищує 0,01. 

Висновки. За результатами проведених досліджень можна стверджувати наступне: 

 з метою визначення миттєвих значень фазних струмів компенсації САФ можливо 

використовувати теорію потужності Фрізе; 

 для ефективної компенсації несинусоїдальних струмів швидкозмінного 

навантаження необхідно визначати величину активної потужності поточного періоду 

мережевої напруги, чого неможна досягнути при використанні формули (1), внаслідок чого, 

реакція фільтра буде суттєво запізнена і тільки додатково спотворить напругу мережі 

живлення;  
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 підвищити швидкість визначення величини активної потужності та якість роботи 

активного фільтру можливо за рахунок використання ШНМ Елмана, яка здатна обчислити 

значення активної потужності на проміжку 0,005 с (чверть періоду мережевої напруги). 
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In terms of worsening problems in ensuring the country's electricity is needed quality 

improvement planning power generation. One of such problems is the prediction of individual 

power generation plants including climatic and technological factors. 

Enough is a new type of power plant turbine. For these plants no theoretical model on which 

to practice the appropriate level of adequacy can predict electrical power in certain conditions. 

During the period of operation of gas turbine power accumulated statistically significant data 

sample for which using inductive methods can restore multifactor models of power plants. 

The aim is to identify power capacity depends on four climatic and technological factors. 

Identification was carried out using Sugeno fuzzy knowledge bases. 

The work of experimental data based on fuzzy identification technology forecasting model 

received four gas turbine power plant. Models take into account the following factors: outdoor 

temperature, vacuum exhaust; pressure environment; humidity. Best himself showed fuzzy model 

with four input variables comprising 6 rules. The test sample discrepancy model is 4.1111, and the 

study sample - 4.0807 (Figure 1). 

Comparison of our results with competitive summarized in table 1. The synthesized using 

fuzzy technology forecasting model of gas turbine power plant on the accuracy ranks 2nd with 16 

technology proved most accurate BREP, that uses bagging. The output of BREP technology are 

meta-model, which is an ensemble of several simple models. The value at the output of the 

simulation results obtained by the aggregation of simple models that are in the ensemble. Thus, 

BREP-model is quite complicated - it consists of a team of some simple models. The proposed 

fuzzy model is simple enough, each containing from 2 to 6 rules. Compared fuzzy identification 

technology with other technologies that produce not collective model, then it turns out that the use 

of Sugeno fuzzy model has the best accuracy of prediction of gas turbine power plants. 
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Figure 1 – Dynamics of best learning fuzzy model with 4 inputs 

 

Table 1 – Comparison of the results of competitive research 
Technology Inputs Average 

value 

Rating 

AT AT-V AT-V-RH AT-V-AP-RH 

SLR 5.426 5.425 5.426 5.426 5.426 11 

LR 5.426 4.956 4.570 4.561 4.878 7 

LMS 5.433 4.968 4.580 4.572 4.888 10 

MLP 6.483 6.091 5.341 5.399 5.829 14 

RBF 7.501 8.757 8.695 8.487 8.360 16 

PR 5.426 4.956 4.570 4.561 4.878 7 

SMOReg 5.433 4.968 4.585 4.563 4.887 9 

IBk 6.377 5.560 5.282 4.656 5.469 12 

K* 5.381 4.634 4.331 3.861 4.552 6 

LWL 8.005 7.915 8.211 8.221 8.088 15 

AR 5.933 5.545 5.549 5.556 5.646 13 

BREP 5.208 4.026 3.922 3.779 4.234 1 

M5R 5.085 4.419 4.217 4.128 4.462 4 
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M5P 5.086 4.359 4.178 4.087 4.428 3 

REP 5.229 4.339 4.291 4.211 4.518 5 

Fuzzy 

(own) 
5.085 4.3908 4.1169 4.1111 4.4271 2 

 
Conclusions 

In a competitive work with experimental data based on fuzzy identification technology the 

forecasting was received models of gas turbine power plant. Models take into account the following 

factors: outdoor temperature, vacuum exhaust; pressure environment; humidity. Comparison with 

other technologies not collective synthesis models from paper demonstrates that the fuzzy 

technology dominates the other 14 the accuracy of identification. 
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The classification problem lies in the assignment an object to one of preassigned classes. It 

is implemented by analyzing the attributes of the classified object. Various engineering, 

management, economic, political, medical, sport, and other problems are reduced to classification. 

Fuzzy classifiers, namely, those using fuzzy sets during functioning or learning, have recently 

become more and more popular. The application of fuzzy sets for classification problems is 

presented in for the first time. At present, classifiers based on logic inference in terms of production 

rules, the antecedents of which contain the fuzzy terms ―low,‖ ―average,‖ ―high,‖ and so on, are 

most popular. Each rule describes an area of factor space, wherein the objects belong to one class. 

Since the borders of these areas are fuzzy, one object can belong to several classes but with 

different degrees.  

To increase the correctness, the fuzzy classifier is learned by experimental data. During 

learning, the rule semantics remains constant, and the membership functions of fuzzy terms and 

weights of rules are modified. The learning is reduced to solving the optimization problem with 

continuous controllable variables. The main goal of learning to provide the minimum distance 
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between the experimental data and the fuzzy inference results. This distance is called the learning 

criterion can be defined differently. 

We propose a new criterion for fuzzy classifier learning that taking into account only the 

main competitors – the alternatives with the highest membership degrees. In the case of correct 

classification is necessary to maximize the difference between the membership grades to the 

winner-class (win) and to the class with the second rank (vicewin). In the case of wrong 

classification is necessary to minimize the difference between the winner-class membership grade 

and to the right decision.  

It is assumed that the training set M of pairs of "input - output" is known:  

 , , 1,r ry r MX  
(

1) 

where rX  denotes the vector of informative features (attributes) of the classification r-th 

object; ry  is label of the class for r-th object, which is selected from the following set 

1 2{ , , ..., }md d d . 

Let us denote   1 2{ , , ..., }r mF l l lX  – the classification result over the fuzzy rule base for 

the input vector rX  of the r-th row of the sample (1). Then the learning criterion of the sample (1) 

is written as follows:  

 

 

4

1,

,r

r M

Crit


     (2) 

where 

,

,

r r

r

r winr

r

win y

r r

win

r

vicewin

r r

win

p if y win

if y win

 



 




 


  

 



. 

By   denotes membership degree and through p denotes a penalty factor. Formula (2) is 

illustrated in Fig. 1.  

 

Fig. 1. To formula (2) 

The problem of recognition the grape type from which a wine is made is considered. The 

database Wine Dataset from UCI Machine Learning Repository contains the results of chemical 

analysis over 13 factors of 178 samples of Italian wine made in the same region. One of three types 

of grape is pointed for each sample. The learning set is formed from rows of a database with the 

boundary values from 13 attributes. Let us include all the odd rows of database into the learning set. 

The rest data are put to the test set. As a result, a learning set from 100 rows and a test set from 78 

rows are obtained. Let us project the fuzzy classifier of wine with the following inputs: flavonoids, 

color intensity, and proline. The knowledge base contains 5 rules. 
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Statistics of fuzzy classifier learning is shown in Fig. 2. In addition to the criterion (2) were 

checked criterions from [1]: 1Crit  – misclassification rate; 2Crit  – the distance between the desired 

fuzzy output and real fuzzy output; 3Crit  – extended form of 2Crit  by weighted by the penalty 

factor in the case of an incorrect decision. For each criterion, 1000 experiments on the fuzzy model 

learning were carried out. We used 2 fuzzy models, the t-norms in which are implemented by the 

operation of minimum and the product, respectively. Experiments have shown (Fig. 2), that the new 

criterion considering only the main competitors provides the best correctness of learning. 

 
 

Fig. 2. Testing classifiers trained on different criteria 

 

Publications are based on the research provided by the grant support of the State Fund for 

Fundamental Research in frame of project ―Information technology for multi-criteria synthesis of 

fuzzy knowledge bases‖. 
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The task of identification consists in a construction the mathematical models of 

multivariable dependences on base of their observations. Today more often identification of 

complex dependencies in the conditions of uncertainty is conducted by using of the fuzzy 

knowledge bases, that allows effectively work with initial experimental or expert information. The 

fuzzy knowledge base is a set of "If - then" rules, that describes ties between entrances and exits of 

some object with the use of fuzzy terms.  

We have developed the algorithms of logical output from the hybrid fuzzy knowledge 

database for such 3 cases: 

1) when, the result of logical output by every rule is a fuzzy set on a continuous support. 

This is a case when the fuzzy knowledge database includes rules of Mamdani and Larsen types; 

2) when, the result of logical output by every rule is singleton fuzzy set. This is a case when 

the fuzzy knowledge database includes the singleton, Sugeno and Tsukamoto type of rules; 

3) when, in database are presented rules from the first and second cases. This is a case when 

the fuzzy knowledge database includes the Mamdani or Larsen type of rules and singleton, Sugeno 

or Tsukamoto type of rules (see Figure 1.1).  
For the first case at a first step, we get a continuous fuzzy set as a result of implication by 

every rule. At the next step, we will aggregate the result, by the association of the fuzzy sets that 

was got at the first step. And the last procedure will be defuzzification of resulting fuzzy set. 

For the second case as a result of implication by every rule we get the pair of numbers, that 

numbers are: 1. the quantitative initial variable value and 2. degree of belonging. At the next step 

we unite them in one discrete fuzzy set, and execute theirs defuzzification. 

For the third case the resulting output by the rules of Mamdani and Larsen type is a 

continuous fuzzy set. In program packages that work with fuzzy systems this continuous set digitize 

and we get a discrete universal set with power at the level of 100 [1]. The resulting output by the 

rules of Sugeno, Tsukamoto or by singleton rules is a discrete fuzzy set, power of set equals the 

amount of rules. Usually the amount of such rules does not exceed 10. If to unite output continuous 

and discrete fuzzy sets and to conduct defuzzification, the result will not depend on the rules of 

Sugeno, Tsukamoto or singleton rules. It takes place because in a resulting fuzzy set amount of 

elements, that acted from a discrete space will be in several times less, than those, that acted from a 

continuous space. We propose the new way to aggregation and defuzzification. This way is based 

on principle of ―equally importance‖ of the rules. By this principle a rules with identical degrees of 

implementation provide identical contribution in forming crisp output value. Perform 

defuzzification by ―equally importance‖ method. After a logical output by every rule of Mamdani 

or Larsen we get a fuzzy set, now we can perform defuzzification of this set. The resulting clear 

value and degree of implementation of the rule forms output singleton fuzzy set, which is the 

analogue of result of logical output by singleton rule. In other words, the results of logical output 

from the rules of Mamdani or Larsen summarized to the resulting output from the rules of the 

second group (Sugeno, Tsukamoto and singleton). In result, the mixed continuously discrete results 

of logical output transform to the discrete fuzzy sets. Farther it remained to aggregate them and 

perform defuzzification by using of centroid method. If consequents of the Sugeno and Larsen rules 

mailto:roman.tylets@gmail.com
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set by the symmetric membership functions, then it is possible at once to pass to the equivalent 

fuzzy singleton rules. Consequents of equivalent singleton rules will equate to the results of 

defuzzification of fuzzy sets from the consequents of the Mamdani and Larsen rules.  

Identification of multivariable dependences based on fuzzy knowledge database with 

heterogeneous rules is analogical to procedure of identification based on fuzzy knowledge database 

with rule of one type [1]. Advantages of application of hybrid fuzzy knowledge databases illustrated 

on the example of identification task from UCI Machine Learning Repository. 
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Figure 1.1 – Identification of multivariable dependences based on fuzzy knowledge database 

with heterogeneous rules 

Publications are based on the research provided by the grant support of the State Fund for 

Fundamental Research in frame of project ―Information technology for multi-criteria synthesis of 

fuzzy knowledge bases‖. 

Conclusions 

In the work, we reviewed identification of multivariable dependences by using of the hybrid 

knowledge base, with the rules of different types. Mamdani, Sugeno, Larsen and other types of 

fuzzy rules are used in the knowledge base [2]. Such format allows describing the investigated 

dependence in the different zones of factor space by means of fuzzy rules of the most relevant 

format.  
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Сьогодні особливо актуальною для розвитку електронного матеріалознавства є 

завдання створення нових наукових підходів і розробки сучасних високопродуктивних 

методів і апаратури для контролю внутрішніх напружень, що виникають в 

напівпровідникових матеріалах в процесі технологічних операцій в умовах їх серійного 

виробництва. 

В автоматизованому комплексі для вимірювань залишкових напруг «Полярон-4» 

використано метод фотопружності, 

Метод фотопружності, що заснований на ефекті зміни швидкості світла в 

напруженому тілі, дозволяє без руйнування об'єкта дослідження визначити рівень та 

розподіл залишкових напружень. У дослідженнях напруженого стану напівпровідникових 

матеріалів методом фотопружності використовується штучна оптична анізотропія, що 

виникає в напівпровідникових матеріалах, прозорих в інфрачервоному світлі, при 

додатковому навантаженні. 

Існує декілька 

моделей вимірювання: 

однопрохідна модель, три-

прохідна модель, повна 

модель сканування,  

спіраль (Архимедова 

спіраль). 

Однопрохідна та 

три-прохідна моделі в 

більшості випадків 

задовольняють вимогам 

серійного виробництва, в 

той же час для дослідницьких завдань, що виникають при відпрацюванні нових 

технологічних процесів або переході на вирощування злитків великих діаметрів, ці моделі не 

дозволяють отримати достатньої інформації про розподіл внутрішніх напружень по 

поперечному перерізі зливка але дозволять зробити швидке сканування. Їх сутність показана 

на рис. 1.1.  

Рисунок 1.1 –  Моделі вимірювання різниці внутрішніх 

напружень: а)однопрохідна модель; б)три-прохідна модель. 
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Повна модель дозволяє 

провести дослідження внутрішніх 

напружень пластини по всій її 

поверхні. Її сутність показана на рис. 

1.2. 

Спіраль Архімеда — крива, яку 

описує точка M під час її рівномірного 

руху зі швидкістю v уздовж прямої, що 

рівномірно обертається в площині 

навколо однієї зі своїх точок О із 

кутовою швидкістю ω. Спіраль 

названо ім'ям Архімеда, який вивчив її 

властивості. Її сутність показана на 

рис. 1.3. 

Кожна з цих моделей має свій час перевірки пластини та обсяг інформації вилученої з 

пластини. 

Однопрохідна та три-прохідна моделі не дозволяють отримати достатньої інформації 

про розподіл внутрішніх , але швидко їх визначають. 

Повна модель дозволяє провести дослідження внутрішніх напружень пластини по всій 

її поверхні але повільно, на відмінно від спіральної моделі, яка перевіряє повністю пластину 

з більшою швидкістю визначення залишкових напруг. 

 

Таблиця 1.1 – Результати часу сканування пластин за моделями 

Модель Час сканування 

пластини, хв 

Обсяг інформації про 

пластину, % 

Однопрохідна 4 хв 20 

Три-прохідна 11 хв 40 

Повна модель 10 год, 12 хв 100 

Спіраль Архімеда 7 год 100 

 

Висновки 

1. Автоматизований комплекс «Полярон-4» забезпечує реалізацію чотирьох моделей 

за вибором.  

2. З отриманих результатів, для швидкого сканування пластини краще 

використовувати три-прохідну модель, а для повного – архімедову спіраль. 
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Керівник к.т.н., доц. Притчин С.Е. 

 

Рисунок 1.2 – Повна 

модель сканування Рисунок 1.3 – Модель 

«Архімедова» спіраль 
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Мащенко М.А. 

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського 
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Вступ. Магнітотерапія (МТ) є методом альтернативної медицини, відноситься до 

числа найбільш сучасних і перспективних методів фізіотерапії. МТ передбачає застосування 

в лікувальних і профілактичних цілях змінних (ЗМП) і постійних (ПМП) імпульсних 

магнітних полів низької частоти, а також постійних безперервних магнітних полів різної 

потужності і конфігурації. Набуває актуальності створення апарату високої імпульсної 

магнітної терапії (ВІМТ). 

Мета роботи. Дослідження залежності впливу глибини імпульсного магнітного поля 

високої інтенсивності на біологічний об’єкт. 

Матеріал ті результати досліджень. В основі фізіологічного та лікувальної дії 

магнітних полів лежить ефект наведення індукційних струмів в струмопровідних 

середовищах організму, а також магнітомеханічний вплив на біоелектричні процеси, 

переважно в нервових і м'язових клітинах. У результаті впливу магнітного поля (МП) 

посилюються гальмівні процеси в центральній нервовій системі. Вплив МП на систему 

кровообігу призводить до поліпшення реологічних властивостей крові, знижує тонус судин, 

покращує периферичний кровообіг, знижує підвищений артеріальний тиск. Трофіко 

стимулююча дія проявляється при травматичних ушкодженнях, дегенеративно-дистрофічних 

змінах тканин, особливо периферичних нервів між хребцевих дисків. 

Одним з найбільш ефективних сучасних методів лікувального застосування (ВІМТ). 

Особливістю цього методу є висока амплітудна магнітна індукція імпульсів (до 1-2 Тл) при 

їх короткої тривалості і високої шпаруватості. Незважаючи на високі значення магнітної 

індукції, мала тривалість імпульсу і висока шпаруватість імпульсного впливу призводять до 

дисипації енергії, що виділяється в тканинах в результаті дії кожного окремого імпульсу. 

Тому загальний характер фізичного впливу можна визначити як низько-енергетичний, 

близький до традиційної магнітотерапії.  

Однак в силу розвитку потужних лавиноподібних короткочасних струмів індукції в 

електропровідних середовищах організму та інтенсивного магнітомеханічного впливу 

високо-інтенсивних імпульсних магнітних полів на електрично активні компоненти тканин 

очікувані лікувальні ефекти магнітотерапії досягаються при більш коротких разових і 

курсових експозиціях впливу. Тривалість кожної процедури не перевищує 10-12 хв, а на курс 

призначають 8-10 щоденних процедур. 

Особливістю ВІМТ є активна збуджуюча дія на стан нервових і м'язових волокон. 

Високо-амплітудні імпульси магнітного поля викликають короткочасні над порогові зміни 

концентрації основних неорганічних іонів на напівпроникних мембранах нервових і м'язових 

клітин, ініціюють процеси деполяризації. Відповідь ефективних нервів і моторних структур 

варіює від слабких міофібриляцій, суб'єктивно сприйманих пацієнтом як легка вібрація, до 

одиничних м'язових скорочень. 

Широке застосування МТ при захворюваннях периферичної нервової системи 

обумовлено переважним поглинанням енергії магнітного поля нервовою тканиною, що 

супроводжується виразним знеболенням периферичного походження, зняттям 

периневрального набряку, стимуляцією внутрішньоклітинної енергетики. 

МТ при дії на організм має знеболюючу, протизапальну, противоотічну, седативну, 

гіпотензивну і трофіко-регенеративну дію. 
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У медичній практиці частіше використовується частота 50 Гц, так як саме на цій 

частоті працює більшість серійно випускаються вітчизняних апаратів для магнітної терапії. 

У той же час дослідниками триває пошук оптимальних частот для проведення магнітотерапії. 

Тому було б бажаним виробляти розробку і випуск апаратів з можливістю налаштовувати 

частоту магнітного поля. 

Робота апарату заснована на створенні коротких імпульсів сильного магнітного поля в 

індукторі. 

Пристрій повинен формувати посилки 

імпульсів по два імпульси в одній посилці. 

Тривалість імпульсів: співвідношення амплітуд 

першого і другого імпульсів, частота 

проходження посилок визначаються 

параметрами ланцюгів апарату. Амплітуда 

першого імпульсу в посилці, часовий інтервал 

між імпульсами, а також тривалість лікувальної 

процедури регулюються за допомогою органів 

управління. 

Тимчасові характеристики магнітного 

поля наведено на рис. 1. 

 

Прилад ВІМТ складається з керуючого  мікроконтролера, до якого підключений пульт 

управління, що дозволяє формувати режим потужності індуктора (50, 75 і 100%), режим 

роботи апарату (дискретний, безперервний і ручний), встановлювати час між двома 

імпульсами і час процедури. До мікроконтролеру підключений індикатор, на якому 

відображається час до закінчення процедури. 

Модуль живлячої напруги формує напруга для заряду накопичувального конденсатор-

тора (1000В) і напруга для живлення решти модулів апарату (+ 5В, + 12В). 

Заряд накопичувального конденсатора контролюється модулем контролю заряду 

накопичувального конденсатора, при досягненні 50, 75 або 100%, залежно від встановленого 

режиму потужності індуктора, відбувається подача керуючого сигналу від мікроконтролера 

на модуль комутації і формування магнітного імпульсу індуктором. 

Висновки. Дослідження показало: 

1. Магнітна індукція залежить від активного опору індуктора. 

2. Дослідження магнітного поля дозволило створити спеціальний прилад ВІМТ. 

3. Було отримано результати при використанні апарату ВІМТ, котрі пройшло біля 300 

чоловік протягом двох місяців. Середній позитивний ефект, при використанні, 77%, 

досягається за 2-3 дні, при цьому негативних ефектів при використанні не виявлено. На 

даний момент відстежується наскільки довго протримається результат після проходження 

процедур. 

4. При використанні апарату ВІМТ спостерігається полегшення від таких 

захворювань як: 

- остеохондроз поперекового відділу хребта; 

- артрит колінних суглобів; 

- артрит і артрози тазостегнового суглобів; 

- остеохондроз грудного відділу хребта; 

- неврити сідничного нерву; 

- запальні захворювання м'язів (міозит, забій м'яких тканин), та ін.. 
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Рисунок 1 – Тимчасові характеристики 

магнітного поля  
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