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ВСТУПНЕ СЛОВО 

Шановні автори, раді вітати Вас на сторінках «Збірки доповідей Всеук-
раїнської науково-практичної конференції молодих учених», в якій предста-

влені матеріали нау-
ково-практичної кон-
ференції, що прохо-
дила в рамках Всеук-
раїнського науково-
практичного форуму 
«ТАК» – телекомуні-
кації, автоматика, ком-

п'ютерно-інтегровані 
технології 29-30 лис-
топада 2016 р. в стінах 
Донецького націона-
льного технічного уні-
верситету в місті Пок-
ровськ.  

Як і в минулому році, організатором форуму висту-
пила кафедра автоматики і телекомунікацій факультету 
комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації, 
електроінженерії та радіоелектроніки ДонНТУ. Партне-
рами виступили ПрАТ «Київстар», ТОВ «Фенікс Кон-
такт», ДП «ФЕСТО», технологічний кластер – ВДНГ-
TECh, лабораторія інновацій In109 та ТОВ «ДІПНЕТ 
УКРАЇНА». В порівнянні з минулим роком, «ТАК-2016» 
пройшов в повноцінному дводенному форматі, 29 листо-
пада – урочисте відкриття, пленарне засідання, дві ок-
ремі конференц-панелі та презентація проектів «Кращі з 
кращими. ДонНТУ», а 30 листопада не менш насичений 
день – секційні засідання за напрямами: 

1. Телекомунікації, електроніка, радіоелектронні 
пристрої; 

2. Інформаційні технології 
3. Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані техно-

логії, впровадження концепції Industry4.0 в про-
мислову автоматику 

4. Енергетика, електротехніка та електромеханіка 
Також 30 листопада відбулось урочисте закриття і 

підбиття підсумків роботи форуму, в якому цього року 
взяли участь 134 автори з 85 доповідями із 18 навчаль-
них закладів та установ як України та і з закордону. 
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Пленарне засідання відкрив виконуючий обов’язки ректора Донецького 
національного технічного університету Ярослав Олександрович Ляшок. В 
своїй промові він зазначив, що науково-практичний форум та конференція 
молодих вчених «ТАК» відіграють велику роль в житті та розвитку універ-
ситету. «Окрім сугубо наукової складової, даний захід вирішує велику кіль-

кість практичних задач. Перш за 
все – популяризація інженерної 
освіти в галузі автоматизації, те-
лекомунікацій, електронної тех-
ніки, - сказав Ярослав Олександ-
рович. – Наш навчальний заклад 
зараз знаходиться в умовах неве-
ликого міста, де наші потенційні 
абітурієнти не зовсім розуміють 
сферу застосування тих знань, які 
можуть отримати, навчаючись на 
даних спеціальностях. Одна з го-
ловних задач форуму «ТАК» – не-

сти в маси інформацію про те, що за технічними спеціальностями майбутнє, 
і просто необхідно своїми очами бачити те, що можуть робити спеціалісти, 
які отримали освіту за даними напрямами».  

Першою з доповіддю виступила проректор з науково-педагогічної ро-
боти Вікторія Яківна Воропаєва, яка акцентувала увагу на четвертій індуст-
ріальній революції – Industry 4.0. Перегорнувши сторінки історії та віхи ін-
дустріальних революцій Вікторія 
Яківна розповіла про актуаль-
ність цього питання в умовах су-
часної України, зазначивши роль 
університету та вищої освіти вці-
лому в цьому процесі. Предста-
вивши партнерів форуму та вка-
завши на їх роль в сучасному 
житті навчального закладу, свою 
доповідь Вікторі Яківна закін-
чила цитатою з Хартії 4.0 
(прийнята АППАУ, членом якої є 
ДонНТУ): «Через 10 років ми ба-
чимо Україну серед високотех-
нологічних розвинутих країн 
світу. Україна може та має виробляти й експортувати не тільки зерно чи ме-
тал, але й продукти з високою доданою цінністю. Технології 4.0 в поєднанні 
з нашим потужним людським капіталом - це один з ключових факторів ус-
піху в реалізації цього бачення». 
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Першим з партнерів цьогоріч-
ного заходу виступила Катерина Лі-
твінко – менеджер з маркетингу ТОВ 
«Фенікс Контакт». «Ми – ентузіасти 
техніки. Ми хочемо ділитися цим за-
хопленням з молодими людьми, зна-
йомити їх з технікою та пробуджу-
вати інтерес до неї.Тому ми працю-
ємо з німецькими й іноземними пар-
тнерами зі сфер освіти й економіки, 
а також з галузевими асоціаціями й 
політиками. Наша компанія нале-
жить до низки мереж і реалізує вла-
сні ініціативи. Крім того, ми прово-
димо конкурси й беремо участь в 
освітніх проектах. Ми також не сто-

їмо осторонь розробки допоміжних засобів навчання, передаючи свої 
знання в наочній форм», - зазначила у своьому виступі Катерина Літвінко. 
Слід зауважити, що «Phoenix Contact» активну приймає участь в освітніх 
проекта EduNet, TATU Tempus, xplore New Automation Award, і закликає 
молодь до активної участі в них. 

Євген Риженко, керівник відділу дидактики «Festo», надав характерис-
тику компанії та сфери діяльності, розповів про освітні програми і конкурси, 
що проводяться компанією. У 
своєму виступі він зазанчив 
про велику роль тісного 
зв’язку між вищою школою 
та виробництвом. Ключовим 
посилом його виступу було 
не зупинятись на отриманій 
класичній вищій освіті, а про-
довжувати підвищувати свої 
«hard&professional skills», до-
речі компанія Festo є світовим 
провідним постачальником 
технологій автоматизації і лі-
дером в галузі професійного 
навчання та підвищення ква-
ліфікації. Також знаковою по-
дією форуму стало підпи-
сання між ДонНТУ та ДП 
«Фесто» меморандуму про співпрацю.  
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Марія Романова, представник техно-кла-
стеру ВДНГ-Tесh, познайомила присутніх зі спе-
цифікою та напрямами роботи, а також озвучила 
можливості, що відкриває для молоді ВДНГ. 
Вона розповіла майбутнім фахівцям про те, як 
припинити мріяти та почати створювати власний 
стартап, які «супергерої» допомагають молодим 
підприємцям розвивати ідеї (ділимося: звісно ж 
інкубаційні та акселераційні програми), для чого 
було створено ВДНГ-TECh та які можливості 
отримали наші перші випускники. «Українська 
молодь – чудова та надихаюча, тож сподіваємось, 
що згодом побачимо немало блискучих ідей від 
сьогоднішніх студентів», такими словами завер-
шила свій виступ Марія Романова. 

Головний інженер компанії «Київстар» у Східному регіоні Петро Скля-
рук, завершуючи пленарне засідання, презентував результати розвитку 3G в 
Україні, розповів про технічні аспекти модернізації телеком-мережі. Також 
він виразив подяку студентам і викладачам ДонНТУ, які, організувавши іні-
ціативну групу, сприяли офіційному зверненню міської влади до «Київстар» 
із проханням забезпечити в місті зв’язок третього покоління. Компанія пі-
шла назустріч такій ініціативі та знайшла можливість підготуватися до за-
пуску 3G у Покровську вже у 2016 році, що на сім місяців раніше, ніж пла-
нувалося спочатку. 
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Новацією цьогорічного форуму став демо-день та краш-тест студентсь-
ких інноваційних проетків в рамках ініціативи «Кращі з кращими. Дон-
НТУ». До складу експертів, що перевіряли проекти на «живучість» входили 
як партнери форуму так і представники ДонНТУ. Студенти факультету 
КІТАЕР презентували на розсуд експертів і аудиторії проекти, тематика 
яких була доволі обширною.Так, серед представлених 9 проектів були такі: 

 розумні штучні екосистеми – просте ке-
рування мікрокліматом; 
 Photo Buttery – всі ваші фото завжди з 
вами; 
 CusTr – знахідка для тих, хто багато часу 
витрачає в магазині; 
 CiGInfo – зв’язок мешканців із владою; 
 система ідентифікації вибухонебезпеч-
них ситуацій в промисловості; 
 HomeOnline – дім, що завжди на зв’язку; 
 RoadSSL – система адаптивного освіт-
лення доріг; 
 Grower –  займатися садівництвом дуже 
просто; 
 Е-РАЦС – довідка, свідоцтво, генеалогі-
чне дерево в один клік. 

Презентація супроводжувалася жва-
вою дискусією та обговоренням представлених проектів, а по закінченні 
експертна комісія підбила підсумки, надала слушні рекомендації та нагоро-
дила учасників пам’ятним подарунками. Оргкомітет сподівається, що про-
грама «Кращі з кращими. ДонНТУ» буде продовжена і розширена в 2017 р.  
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Другий день форуму проходив у форматі науково-практичної конфере-
нції. Всього, в чотирьох секціях було заслухано 39 доповідей, а загальна кі-
лькість тез в збірнику становить 85. 

 

 
 
Розподіл за секціями проілюстрований на діаграмі. 

 
 
Щодо авторскього складу, то в цьогорічному заході прийняли участь 34 

бакалаври, 42 магістранта, 8 аспірантів, 35 доцентів, 9 професорів та 6 ви-
кладачів. Географія складу учасників в порівнянні з минулим роком розши-
рилась до 12 міст України та Німеччини. В цьому році наукові роботи на-
дійшли з 18 установ. Більш детально зі статистикою можна ознайомитись 
на офіційному порталі конференції http://tak.donntu.edu.ua/.  

Чекаємо на Вашу участь в наступному році! 
З повагою, оркомітет ТАК! 
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СЕКЦІЯ  1 
«Телекомунікації, електроніка, радіоелектронні 

пристрої» 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ В ОБЛАСТИ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
И МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

Вовна А.В., д.т.н, доц., Oleksandr.Vovna@donntu.edu.ua; 
Лактионов И.С., к.т.н, доц, ivan.laktionov@donntu.edu.ua; 
Тарасюк В.П., к.т.н, доц., viktoriia.tarasiuk@donntu.edu.ua, 

ГВУЗ «ДонНТУ», Покровск, Украина 

На сегодняшний день в восточных регионах Украины на территории, 
где не проводится антитеррористическая операция, практически нет 
крупных промышленных мегаполисов. Отсутствие профессиональной 
заинтересованности и мотивации подрастающего поколения в изучении и 
внедрении высоких технологий не дает развиваться промышленному 
региону. Сотрудники ГВУЗ «ДонНТУ» проводят профессионально ориен-
тационную работу среди школьников и учащихся техникумов. Опыт двух 
лет эвакуации показал, что отсутствие специализированных научно-техни-
ческих центров с необходимым лабораторным оборудованием не 
позволяет достичь желаемого результата. 

Одним из приоритетных направлений стратегического развития 
европейских стран является использование современных 
инфокоммуникационных технологий во всех сферах деятельности. 
Внедрение концепций «Industry 4.0» и IoT способствует данному 
развитию [1]. Восточные регионы Украины всегда были и остаются 
одними из самых передовых по внедрению и использованию 
инфокоммуникаций и микроэлектронной инженерии. 

Организация центра научно-практического развития «Инфокомму-
никации и микроэлектронная инженерия» – это способствование развитию 
компетенций школьников и учащихся техникумов в области разработки, 
конструирования, моделирования и исследования современных систем 
промышленной автоматизации в рамках концепции Industry 4.0 и IoT. 

В процессе обучения молодежь будет иметь уникальную возможность 
освоить передовые инфокоммуникационные технологии на практике. 
Также каждый учащийся сможет следовать своим интересам, активно 
работать в команде, осуществлять творческий поиск, видеть результат 
своей научно-исследовательской деятельности. Данный центр предоставит 
возможность и окажет содействие подрастающему поколению получить не 
только современное IT-образование, а также поможет сформировать 
инженерный образ творческого мышления. 

Программы обучения: физические основы микроэлектронной инжене-
рии; языки программирования современных инфокоммуникационных 
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систем, конструирование и моделирование микрокомпьютерных 
устройств, научные основы инженерного творчества. 

Для создания центра планируется разработать: программы и методики 
обучения; курсы лабораторного практикума; натурно-физические образцы 
инфокоммуникационных и микропроцессорных устройств; методологию 
публичных презентаций разработок и обмена опытом между ведущими 
учебными центрами Европейского союза; подготовить профессиональных  
преподавателей-тренеров. 

Обучение в центре должно закладывать прочные основы системного 
мышления, интеграции фундаментальных и естественных наук в приклад-
ные исследования. Внедрение предложенных и разработанных про-
грессивных методик и технологий обучения способствует формированию 
личностных, регулятивных, коммуникативных навыков. Занятия в области 
изучения инфокоммуникаций и микроэлектронной инженерии закладывают 
фундамент на успешное профессиональное будущее подрастающего поко-
ления, а также вызывают интерес к научно-техническому творчеству. Спо-
собствуют целенаправленному выбору профессии инженерной направлен-
ности.  

В работе центра планируется задействовать сотрудников, имеющих 
опыт работы в международных проектах с Европейским странами. 

С 2014 года в ГВУЗ «ДонНТУ» 
реализуется проект «Training in Automation 
Technologies for Ukraine» (TATU), направ-
ленный на создание специализированных 
центров подготовки специалистов по 
промышленной автоматизации. Центр 
TATU функционирует на основе оборудова-
ния, предоставленного Phoenix Contact, 
Germany (см. рис. 1). Разработаны учебные 
материалы, методические рекомендации и 
отдельные 

 
Рисунок 1. Оборудование 

Phoenix Contact 

программы подготовки для разного уровня. ГВУЗ «ДонНТУ» входит в 
EduNet Learning Management System (ELMS) TATU [2] – International 
Education Network – Phoenix Contact Initiative. Сотрудники ДонНТУ 
принимают участие в семинарах, тренингах и конференциях EduNet. 

В Украине внедрение передового европейского опыта по развитию 
инфокоммуникационных и микропроцессорных проектов происходит мед-
ленно из-за отсутствия высококвалифицированных кадров. Однако сотруд-
ники ДонНТУ с пониманием повышают свою квалификацию для подго-
товки специалистов в сфере IT, что позволяет использовать приобретенный 
опыт и профессионально-технические навыки на промышленных предпри-
ятиях Украины, согласно европейским стандартам (см. рис. 2). 
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Создание центра планируется для многолетнего функционирования с 
последующим открытием филиалов в других городах Украины. Также воз-
можно предоставление образовательных услуг через удаленный доступ. 

 
Рисунок 2. Повышение квалификации сотрудников 

ДонНТУ Тарасюк В.П. и Вовны А.В. в Phoenix Contact 

На базе центра возмо-
жно проведение нау-
чно-исследовательских 
работ для студентов и 
преподавателей, что 
позволит повысить их 
профессиональные 
навыки. Оборудование 
и методические мате-
риалы центра 
позволят расширить 
как возрастную катего-
рию слушателей, так и 
направления изу-
чаемых курсов. 

Література 
1. Билл Лайдон, для InTech. Промышленная автоматизация и «Интернет Вещей», 
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Аннотация 
Представлено концепцию создания центра научно-практического развития для мо-

лодежи восточной Украины в области инфокоммуникаций и микроэлектронной 
инженерии. Рассмотрены предпосылки создания, основы содержания учебных 
материалов, подготовка преподавателей. 

Ключевые слова: центр развития, образование, профориентация. 

Анотація 
Представлено концепцію створення центру науково-практичного розвитку для мо-

лоді східної України в області інфокомунікацій і мікроелектронної інженерії. Розглянуто 
передумови створення, основи змісту навчальних матері-ріалів, підготовка викладачів. 

Ключові слова: центр розвитку, освіту, профорієнтація. 

Abstract 
The concept of establishing a center of scientific and practical development for the youth 

of Eastern Ukraine in the area of info-communications and microelectronic engineering is pre-
sented in the work. creating preconditions, based on the training content materials, training of 
teachers were considered. 

Keywords: center of Development, Education, professional orientation. 
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ВІРТУАЛІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ДАТАЦЕНТРУ З ВИКОРИСТАННЯМ 
РІШЕНЬ SDN/VXLAN 

Воропаєва А.О., к.т.н., доц., voropaeva_anna@meta.ua;  
1 ДВНЗ «ДонНТУ», м. Покровськ, Україна 

Сучасні інфокомунікаційні оператори зв’язку мають у своєму складі ко-
мутатори і маршрутизатори, які реалізовують складні, розподілені механі-
зми обробки і передачі даних, що до того ж зазвичай закриті і перебувають 
у приватній власності і тому стикаються з серйозними проблемами управ-
ління та розвитку. Новим підходом до вирішення цих труднощів можна вва-
жати застосування програмно-конфігурованих мереж SDN на платформі іс-
нуючих потужностей операторів.  

Основними технологіями для створення віртуалізованої мережі дата 
центру є SDN та VXLAN (Virtual Extensible LAN) - це стандарт організації 
IETF, вирішуючий виклики мережі датацентру, причиною яких є традиційні 
VLAN технології. Стандарт VXLAN надає сегментацію для еластичного і 
масштабованого поділу навантаження на другому рівні моделі OSI, таку не-
обхідну для сучасних додатків. VXLAN - це схема перезавантаження Layer 
2 через Layer 3. Вона використовує так звану інкапсуляцію MAC адреси в 
UDP протоколі, що дає можливість поширити сегментацію другого рівня по 
всій мережі датацентру. VXLAN є рішенням для підтримки гнучкого сере-
довища загальної фізичної інфраструктури. Протоколом передачі даних при 
цьому, буде IP/UDP.  

Мережа хмарного датацентру 
побудована на технології SDN буде 
виглядати наступним чином (рис.1): 
SDN контролер з’єднується як з фі-
зичними так і з віртуальними елеме-
нтами мережі та централізовано ке-
рує ними використовуючи різні інте-
рфейси пристроїв [1]. Нові можливо-
сті дозволяють програмно визначати 
власні мережі, використовуючи 
лише необхідні ресурси, причому ім-
плементація нових політик відбува-
ється в короткі терміни і абсолютно 
автоматично. Таким чином стає мо-
жливим конфігурувати домени захи-

сту для віртуального датацентру, створювати віртуальні фаєрволли, конфі-
гурувати і швидко впроваджувати політики ACL (Access Control List) і NAT 

Рисунок 1.  Мережа датацентру з вико-
ристанням SDN/VXLAN 
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(Network Address Translation). Що ж стосується технології VXLAN, її мож-
ливості можуть внести вклад в міграцію віртуальних машин всередині дата-
центру. 

Зрозуміло, що мережа, яка має в своєму складі віртуалізовані датацен-
три, має відповідати високим вимогам, що висуваються до нових сервісів та 
можливостей [2]. До контролерів, як до основних елементів мережі необхі-
дно висунути вимоги.  

Припустимо, що є граф G(V,E), де V-кількість вузлів, Е-кількість з’єд-
нань. Позначимо d(r,s) – найкоротший шлях від вузла r V до s V, отримаємо: 

  
 

(1) 
 
 
де Lср(R) – середня затримка при розташуванні контролеру у r V.  
 
Порівнявши таким чином середні затримки для кожного можливого r, 

знаходимо оптимальне розташування контролеру. Якщо отримане оптима-
льне значення середньої затримки не задовільне, або через дуже велику кі-
лькість елементів мережі операційних можливостей сервера не вистачає, ло-
гічно було б використати декілька контролерів, розбивши перед цим мережу 
G(V,E) на декілька G1(V1,E1)...Gn(Vn,En) за принципом  топологічної близько-
сті вузлів мережі, та застосувати до кожної підмножини запропоновану ме-
тодику. Звичайно, у такому разі контролери мають бути пов’язані один з 
одним [3]. Їх взаємодія має бути основана на тому, що кожен контролер здій-
снює зв’язок із сусідніми через спеціально виділений канал зв’язку. Це до-
сягається шляхом встановлення додатку на контролер, для якого взаємодія 
контролер-контролер перетворюється  на різновид контролер – комутатор. 

Щоб підвищити надійність мережі, пропонується робити резервування 
контролерів з використанням FlowVisor – спеціального OpenFlow контро-
леру, який виступає в якості прозорого проксі між OpenFlow комутаторами 
та декількома OpenFlow контролерами. Він створює «зрізи» мережевих ре-
сурсів та делегує контроль над кожним зрізом різним контролерам. Таким 
чином є можливість мати два контролери, що фізично приєднані до одних і 
тих же комутаторів, але які «бачать» та контролюють лише частину з них, а 
у разі відмови одного контролеру автоматично беруть на себе контроль над 
усіма підключеними до себе комутаторами. Це вирішує як проблему ре-
зервування контролерів, так і проблему простою. 

Останні дослідження, проведені на мережах багатьох реальних дата 
центрів показали, що мережі вимагають обробки приблизно 150 млн потоків 
на секунду. З іншого боку, сучасні контролери OpenFlow в більшості своїй 
підтримують лише 6 млн потоків в секунду за умови що вони встановлені 
на виділений сервер з 4 ядрами. Саме тому, найімовірніше в реальних умо-
вах використання або відповідного сервера, або кластера серверів здатних 
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витримати представлений обсяг трафіку і в той же час ділити між собою 
зобов'язання. У кластері контролерам пропонується обмінюватися інформа-
цією за допомогою надійної багатоадресної системи JGroups. 
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Анотація 
Розглянуто можливості віртуалізації мережі датацентру з використанням технології 

програмно-конфігурованих мереж SDN/VXLAN. Наведено схему мережі дата-центру з 
використанням SDN-контролерів, зазначені нові можливості, що стають можливими за-
вдяки її впровадженню. Висунуто вимоги до контролерів мережі, як до основних елеме-
нтів. Пропонується у кластері контролерам обмінюватися інформацією за допомогою на-
дійної багатоадресної системи JGroups. 

Ключові слова: програмно-конфігурована мережа, контролер, датацентр. 

Аннотация 
Рассмотрены возможности виртуализации сети датацентра с использованием тех-

нологии программно-конфигурируемых сетей SDN/VXLAN. Приведена схема сети да-
тацентра с использованием SDN-контроллеров, указаны новые возможности, которые 
становятся возможными благодаря ее внедрению. Выдвинуты требования к контролле-
рам сети, как к основным элементам. Предлагается в кластере контролерам обмениваться 
информацией с помощью надежной многоадресной системы JGroups. 

Ключевые слова: программно-конфигурируемые сети, контроллер, датацентр. 

Abstract  
The possibilities of data center network virtualization using software-configurable 

network technology SDN/VXLAN. Shows the data center network diagram using the SDN-
controllers and the new opportunities that are made possible by its implementation. The de-
mands to the network controller, as the basic elements is formulated. It is proposed in the cluster 
controllers to exchange information with reliable multicast JGroups system. 

Keywords: software-configurable network, controller, data center. 
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РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ ВИМІРЮВАЧІВ КОНЦЕНТРАЦІЙ 
ОКСИДІВ ВУГЛЕЦЮ ДЛЯ АГРАРНИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ  

Вовна О.В., д.т.н., доц., проф., oleksandr.vovna@donntu.edu.ua;  
Лактіонов І.С., к.т.н., доц., ivan.laktionov@donntu.edu.ua; 
Ахмедов Р.Н., аспірант, ramin.akhmedov@donntu.edu.ua  

ДВНЗ «ДонНТУ», м. Покровськ, Україна 

Актуальність досліджень 

Одним із пріоритетних напрямків стимулювання темпів розвитку наці-
ональної економіки України є модернізація технологічних об'єктів, у тому 
числі аграрних підприємств із захищеними ґрунтами та підприємств вугіль-
ної промисловості. Одним із можливих шляхів удосконалення технологіч-
них об'єктів аграрного та промислового секторів є впровадження  
комп'ютеризованих вимірювачів для визначення їх поточного фізико-хіміч-
ного стану. Задля підвищення врожайності українських аграрних  
підприємств із закритими ґрунтами існує необхідність у розробці, реалізації 
та дослідженні високоефективних засобів вимірювання концентрації СО2, 
що обумовлює покращення показників оперативності та достовірності об-
ґрунтування агротехнічних прийомів по догляду за рослинами [1]. Інтегра-
льний моніторинг концентрації СО та СО2 в умовах рудничної ат-мосфери 
вугільних шахт необхідний задля забезпечення комплексної безпеки прове-
дення гірничих робіт [2]. При цьому, на поточному етапі роз-витку науки і 
техніки особлива увага має приділятись створенню апаратно-програмного 
забезпечення систем обробки вимірювальної інформації, що дозволить під-
вищити показники ефективності та інформативності процесу оцінки інтег-
рального фізико-хімічного стану технологічних об'єктів. 

Мета та задачі дослідження       

Мета статті полягає у створенні макетного зразка мікропроцесорного 
вимірювача концентрацій оксидів вуглецю (СО та СО2) та програмного ін-
терфейсу віртуальної моделі обробки вимірювальної інформації на базі су-
часних технологій із подальшими первинними експериментальними  
випробуваннями розробленого вимірювача в лабораторних умовах. 

Результати досліджень 

На підставі аналізу отриманих результатів попередніх теоретичних та 
експериментальних досліджень [3, 4] реалізовано апаратно-програмний ін-
терфейс мікропроцесорного вимірювача концентрацій оксидів вуглецю для 
аграрних та промислових підприємств.  
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Апаратну складову вимірювача  
реалізовано на базі мікропроцесорної плат-фо-
рми Arduino Uno та сумісних з нею датчиків 
електрохімічного типу MQ-7 та MG-811 (див. 
рис. 1). Апаратний блок макетного зразка реа-
лізує такі функції: отримання первинної вимі-
рювальної інформації в аналоговому вигляді 
від відповідних сенсорів; мультиплексування і 
перетворення аналогових сигналів у відпові-
дні кодові комбінації; передача інформації до  
програмного блоку вимірювача. 

Віртуальну модель  
обробки вимірювальної  
інформації щодо поточних 
концентрацій СО та СО2 роз-
роблено в середовищі NI 
LabView 2012 із використан-
ням компоненти LabView 
Runtime Engine. Блок-схему 
програмної компоненти вимі-
рювача і зовнішній вигляд ін-
терфейсу з результатами  

випробувань, відповідно, наведено на рис. 2 та 3. 
Таким чином, розроблена  

програмна компонента макетного 
зразка мікропроцесорного вимірю-
вача дозволяє оперативно реєстру-
вати, обробляти, відображати й на-
копичувати вимірювальну інформа-
цію щодо поточних концентрацій  
оксидів вуглецю у виробничих умо-
вах аграрних та промислових  
підприємств. 

На підставі аналізу отриманих 
результатів можна зробити висно-

вок, що реалізований вимірювач може бути використаний для проведення 
подальших науково-практичних досліджень за такими пріоритетними  
напрямками, як: розробка феноменологічних моделей контролю та прогно-
зування динаміки оксидів вуглецю у виробничих умовах аграрних та вугле-
видобувних підприємств; обґрунтування методів та засобів підвищення  
точності контролю концентрацій СО та СО2; розробка нових та вдоскона-
лення існуючих методів, засобів та алгоритмів автоматичного управління 
технологічними процесами на заявлених типах підприємств. Реалізація  

 
Рисунок 1. Зовнішній вигляд  

вимірювача концентрацій 
СО та СО2 

 
Рисунок 2. Блок-схема віртуальної моделі  

обробки вимірювальної інформації  

 
Рисунок 3. Інтерфейс програмної  

компоненти вимірювача. Результат  
вимірювання 
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заявлених напрямків досліджень дозволить покращити показники темпів 
модернізації вітчизняних аграрних та вуглевидобувних підприємств.  

Висновки 

Обґрунтовано вектор розширення функціональних можливостей комп'-
ютеризованих вимірювачів концентрацій оксидів вуглецю для умов аграр-
них та промислових підприємств. Цей ефект досягається під час розробки 
та реалізацій сучасних апаратно-програмних засобів обробки вимірюваль-
ної інформації, що дозволяє виконувати точний та оперативний контроль 
концентрацій СО та СО2 в автоматизованому режимі.  
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Анотація 
Представлено основні результати розробки та дослідження макетного зразка мікро-

процесорного вимірювача концентрацій оксидів вуглецю та програмного інтерфейсу ві-
ртуальної моделі обробки вимірювальної інформації. Наведено отриманні дані щодо екс-
периментального визначення характеристик перетворення вимірювальних каналів кон-
центрацій СО та СО2 у лабораторних умовах.   

Ключові слова: комп'ютеризований вимірювач, функціональні можливості,  
макетний зразок, віртуальна модель, програмний інтерфейс. 

Аннотация 
Представлены основные результаты разработки и исследования макетного  

образца микропроцессорного измерителя концентраций оксидов углерода и  
программного интерфейса виртуальной модели обработки измерительной информации. 
Приведены экспериментальные данные по определению характеристик преобразования 
измерительных каналов концентраций СО и СО2 в лабораторных условиях. 

Ключевые слова: компьютеризированный измеритель, функциональные возможно-
сти, макетный образец, виртуальная модель, программный интерфейс. 

Abstract  
The main results of the research and development of the carbon oxide concentrations mi-

croprocessor meter model sample and virtual model software interface of the measurement in-
formation processing have been presented. Experimental data of the CO and CO2  
concentrations measuring channel transformation in laboratory conditions have been given. 

Keywords: computerized meter, functional capabilities, model sample, virtual model, 
software interface. 
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ДЕКОДИРОВАНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ СВЕРТОЧНЫХ КОДОВ 
НА ОСНОВЕ БИОНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 

Штомпель Н. А.1 , канд. техн. наук, доцент, 
shtompel.mykola@kart.edu.ua 

1 Украинский государственный университет железнодорожного  
транспорта, Харьков, Украина 

Важной задачей современных телекоммуникационных технологий яв-
ляется обеспечение заданной достоверности передачи информации, в част-
ности, путем использования сверточных кодов. В [1] представлены преиму-
щества и особенности построения алгебраических сверточных кодов. Жест-
кое декодирование данных кодов обеспечивает сравнительно невысокий 
выигрыш от кодирования [2], а алгоритм Витерби имеет экспоненциальную 
вычислительную сложность [3]. Для повышения эффективности декодиро-
вания алгебраических сверточных кодов предлагается использовать мягкие 
решения и подход, предложенный в [4] для декодирования относительно ко-
ротких блоковых кодов. 

Таким образом, актуальной задачей является обеспечение передачи ин-
формации с заданной достоверностью путем разработки метода мягкого де-
кодирования алгебраических сверточных кодов с приемлемой вычислитель-
ной сложностью. 

Известно, что декодирование по максимуму правдоподобия характери-
зуется экспоненциальной сложностью, поэтому целесообразно использо-
вать субоптимальные методы декодирования с уменьшенной вычислитель-
ной сложностью. В [4] предложен подход к декодированию относительно 
коротких блоковых кодов на основе информации о надежности принятых 
символов и бионических процедур. С учетом того, что алгебраические свер-
точные коды могут быть представлены как двоичное отображение кодов 
Рида-Соломона, т.е. фактически в виде длинных двоичных блоковых кодов, 
предлагается развить данный подход с использованием случайного смеще-
ния [5]. 

Основные этапы предлагаемого метода мягкого декодирования алгеб-
раических сверточных кодов заключаются в следующем. 

Этап 1. Инициализация.  
Определение максимального числа итераций maxL , начальной итерации 

0l  , принятой последовательности 0 1 1( , , )Nq q  q  ..., q  , где i iq r  – 

«надежность» принятых символов, определяемая абсолютным значением 
(амплитудой) символов; N  – длина принятой последовательности. 

Этап 2. Упорядочивание принятой последовательности на основе ин-
формации о надежности символов. 
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Расположение позиций принятой последовательности по убыванию 
надежности элементов, что определяет перестановку 1  при 0l   и переста-

новку 1
  при 0l  , где l  – текущая итерация. 

Этап 3. Нахождение наиболее надежного базиса. 
Упорядочивание столбцов порождающей матрицы алгебраического 

сверточного кода G  на основе 1  при 0l   или 1
  при 0l  . Определение 

наиболее надежного базиса с использованием метода исключения Гаусса. 
Преобразование полученной матрицы в систематическую форму sG  при 

0l   или sG   при 0l  . Дополнительное преобразование может понадо-
биться для получения систематической формы матрицы, которая определя-

ется перестановкой 2  при 0l   или 2
  при 0l  . 

Этап 4. Поиск предполагаемого кодового слова с использованием био-
нических процедур, которое обеспечивает минимальное значение функции 

: . 0

( , )
i i

i
i  r v

E r v r


  , где iv  – биполярные кодовые символы. 

Применение поисковых процедур на основе принятой последователь-
ности и наиболее надежного базиса, полученного на этапе 3. На данном 
этапе вначале осуществляется инициализация популяции, затем происходит 
миграция агентов популяции, а завершается поиск при удовлетворении не-
которого критерия. Особенности реализации данного этапа представлены в 
[4]. 

Этап 5. Применение случайного смещения к элементам принятой по-
следовательности. 

Если число итераций maxl L , то происходит добавление случайного 
смещения   к принятой последовательности и осуществляется переход к 
этапу 2. 

Этап 6. Формирование оценки переданного кодового слова с помощью 

обратного отображения 0 1 1 2 1( , , ) [ [ ]]Ny y  y  ..., y r
      и завершение про-

цесса декодирования. 
Таким образом, ключевой особенностью предложенного метода деко-

дирования является поиск предполагаемого кодового слова путем нахожде-
ния наиболее надежного базиса для разных пробных векторов, получаемых 
с помощью случайного смещения, с последующим применением биониче-
ских процедур [6]. 
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Аннотация 
Обоснована целесообразность мягкого декодирования алгебраических сверточных 

кодов для повышения достоверности передачи информации. Показано, что алгебраиче-
ские сверточные коды можно представить в виде кодов Рида-Соломона (длинных двоич-
ных блоковых кодов). Предложен метод декодирования данных кодов, который основан 
на формировании наиболее надежного базиса и поиске наиболее вероятного кодового 
слова с использованием бионических процедур и случайного смещения. 

Ключевые слова: мягкое декодирование, сверточные коды, бионические проце-
дуры, оптимизация. 

Анотація 
Обґрунтована доцільність м'якого декодування алгебраїчних згорткових кодів для 

підвищення достовірності передачі інформації. Показано, що алгебраїчні згорткові коди 
можна представити у вигляді кодів Ріда-Соломона (довгих двійкових блокових кодів). 
Запропоновано метод декодування даних кодів, який заснований на формуванні най-
більш надійного базису і пошуку найбільш ймовірного кодового слова з використанням 
біонічних процедур та випадкового зсуву. 

Ключові слова: м’яке декодування, згорткові коди, біонічні процедури, оптиміза-
ція. 

Abstract  
The expediency of the soft decoding of algebraic convolutional codes to improve the re-

liability of information transmission is justified. It has been shown that the algebraic convolu-
tional codes can be represented in the form of Reed-Solomon codes (long binary block codes). 
It has been proposed decoding method these codes, which is based on the formation of the most 
reliable basis and searching the most likely codeword using bionic procedures and random off-
set. 

Keywords: soft decoding, convolutional codes, bionic procedures, optimization. 
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Наиболее актуальной проблемой в информационно-телекомму-
никационных системах и сетях (ИТС) является обеспечение кибербезопас-
ности. Широко распространенным элементом ИТС, являются беспроводные 
маршрутизаторы ввиду своих неоспоримых технологических преимуществ, 
связанных с мобильностью, также низким затратам при развертывании и ис-
пользовании таких сетей. Но наряду с преимуществами беспроводные мар-
шрутизаторы имеют ряд существенных недостатков в вопросах кибербезо-
пасности. Что связано с легкодоступностью со стороны заинтересованных 
лиц к таким сетям, неограниченным возможностям беспроводного доступа 
посредством беспроводных технологий к алгоритмам авторизации и иден-
тификации сетей, построенных на таких технологиях. Нарушение функ-
ционирования ИТС в виде нарушения маршрутизации, целостности хра-
нимых данных может привести к значительным материальным и юридиче-
ским негативным последствиям. 

На протяжении нескольких лет массовое производство беспроводных 
маршрутизаторов привело к насыщению рынка кибертехнологий на разли-
чных уровнях использования устройствами, не обеспечивающими основные 
требования по кибербезопасности ресурсов. 

В ходе их технологического эволюционирования основные алгоритмы и 
технологии беспроводных маршрутизаторов стандартизированы, изучены, 
и популяризированы, что привело к массовому созданию алгоритмов и тех-
нологий по их взлому с целью дальнейшего воздействия на информа-
ционные ресурсы как отдельных пользователей, так и сетевых ресурсов ра-
зличных уровней сложности. 

Приоритетным элементом негативного воздействия являются прото-
колы авторизации беспроводных сетей. Этот элемент позволяет обеспечить 
потенциальному злоумышленнику полный доступ к информационному ре-
сурсу. Возникает необходимость изменения протоколов авторизации с це-
лью качественного понижения вероятности вскрытия алгоритма автори-
зации и идентификации. 
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Как вариант такого технологического решения, мы предлагаем примене-
ние в алгоритме формирования ключа авторизации дополнительного функ-
ционального элемента.  Элемент представляет собой генератор псевдослу-
чайных последовательностей (ПСП). Структурная схема приведена ниже и 
изображена на рисунке 1. 

В структур-
ной схеме при-
веден алгоритм 
формирования 

ключей автори-
зации, находя-
щийся в отк-
рытом доступе 
и широко испо-
льзующийся в 

беспроводных 
маршрутизато-

рах и клиентс-
ких устройст-

вах практически всех основных производителей беспроводного оборудова-
ния, но в этой схеме мы вносим два новых элемента, которые качественно 
влияют на вероятностные и периодические характеристики этих алгорит-
мов.  

В качестве дополнительного элемента, положительно влияющего на ве-
роятностные и периодические характеристики алгоритма авторизации при-
менён Упрощенный вариант генератора Гольмана. 

Защита от перехвата и анализа передаваемых запросов авторизации с по-
следующим математическим анализом и эмулированием ключевой инфор-
мации, не устраняет все возможные опасности, связанные с целостностью, 
конфиденциальностью и доступностью которые могут возникнуть в ходе 
негативного воздействия на беспроводные элементы сетей. 

Существуют угрозы, связанные с недостатками интерфейса оборудова-
ния. Как правило интерфейсы основных производителей унифицированы и 
стандартизированы альтернативные интерфейсы тоже не решают этих про-
блем безопасности, что зачастую приводит к массовому опосредованному 
использованию беспроводного оборудования в DDOs воздействиях на дру-
гие элементы и ресурсы глобальной сети. 

Как частный пример воздействия на беспроводное оборудование 
рассмотрим GET запрос. GET запросы – это разновидность HTTP запроса, с 
помощью которого браузер запрашивает файлы веб-сервера.  

 
Рисунок 1. Структурная схема алгоритма формирования 

ключей авторизации 
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Есть статистика ки-
беринцидентов, когда 
из-за недостаточных 
мер по кибербезопасно-
сти со стороны провай-
дера осуществлялся не-

санкционированный 
доступ к корпоратив-
ным сетевым ресурсам 
и массовому распро-
странению вредонос-
ного программного 

обеспечения. 
Вышеперечисленные угрозы, связаны с выявленными недостатками ин-

терфейсов беспроводных маршрутизаторов, и свойственна устаревшим ти-
пам беспроводного оборудования практически всех основных производите-
лей. Это оборудование имеют очень широкое распространение в Украине в 
связи с низкой стоимостью, встречается практически во всех информа-
ционных ресурсах государственных структур. Повышение безопасности бе-
спроводных сетей, построенных на традиционных технологиях является ак-
туальным и становиться предметом наших дальнейших исследований. 

Литература 
1. Моделі і методи авторизації доступу в беспроводових телекомунікаційних мере-

жах/Л.С. Сорока, О.О. Кузнецов, Д.І. Прокопович-Ткаченко.- Дніпропетровськ: Ви-
давництво «Пороги», 2013. 196 с 

Аннотация 
Представлено усовершенствование протокола авторизации маршрутизаторов бе-

спроводных сетей с целью уменьшения негативного воздействия. 
Ключевые слова: кибербезопастность, протоколы авторизации, генератор псевдо-

случайных последовательностей. 
Анотація 

Представлено удосконалення протоколу авторизації маршрутизаторів бездротових 
мереж з метою зменшення негативного впливу.  

Ключові слова: кібербезпека, протоколи авторизації, генератор псевдовипадкових 
послідовностей. 

Abstract 
Submitted by improving authentication protocol wireless routers in order to reduce the 

negative impact.  
Keywords: cybersecurity, authentication protocols, pseudo-random sequences. 

 
  

 
Рисунок 2. Атака на оборудование через GET 

запрос 
1 – выполнение GET  запроса; 2 – загрузка 

запршиваемого файла с паролем; 3 – подключение к 
интерфейсу устройства 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ 
С СЕТЕВЫМ ДОСТУПОМ НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

Колесник С.Е., магистрант, tyllik@mail.ru;  
Цололо С.А., канд. техн. наук, доц, s.solos@gmail.com 

Донецкий национальный технический университет, г. Покровск, Украина 

Структурно система звукового вещания средствами интернет состоит 
из трех основных элементов (рис. 1): 

1. Генератор потоков – генерирует аудиопоток одним из трех способов 
(из списка звуковых файлов, прямой оцифровкой с аудиокарты, ко-
пированием уже существующего в сети потока) и направляет его сер-
веру. При этом станция потребляет минимум трафика, так как со-
здает один поток, а передача потока осуществляется в аналоговом 
или цифровом виде (стрелка 1 на рис. 1) [1]. 

2. Сервер (повторитель потока) – принимает аудиопоток от станции и 
перенаправляет его копии всем подключенным к серверу клиентам, 
по сути является повторителем данных. При этом трафик сервера 
пропорционален количеству слушателей + 1. 

3. Устройство вывода – прини-
мает аудиопоток от сервера в фор-
мате MP3 (стрелка 2 на рис. 1) и 
превращает его в аудиосигнал ин-
тернет-радиостанции [2].  

В работе для реализации по-
ставленных задачи используются три основных модуля: 

1. Плата STM32F4DISCOVERY выступает в роли главного сервера – 
здесь происходит прием, обработка, хранение и выдача данных. К 
плате подключаются все дополнительные модули. 

2. Ethernet модуль ENC28J60 – модуль для приема и передачи интер-
нет-потока на плату STM32F4DISCOVERY. 

3. SD-модуль – среднее звено между сервером и карточкой SD, на ко-
торой хранятся все данные и программа сервера. 

Функционирование модульной системы звукового вещания состоит из 
следующих этапов: 

1. Системный администратор или лицо с правами администратора под-
ключается к веб-интерфейсу системы удаленно через интернет.  

2. В этот момент происходит обращение к МК STM32F4 через Ethernet-
порт, а уже оттуда – к плате SD-карты с вставленной картой, на ней 
хранится непосредственно сам сайт. 

3. Далее пользователь самостоятельно выбирает действие: он может 
либо активировать и подать на исполнение один из заранее создан-

 
Рисунок 1 – Схема передачи данных 
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ных аудиофайлов, либо запустить любой звуковой поток из интер-
нета, либо же через устройство ввода (микрофон) начать трансля-
цию в online-режиме 

4. Вывод на выходное устройство происходит либо по требованию 
пользователя, либо по заранее установленному сценарию. Напри-
мер, при наступлении события заданного тревожным триггером. 

Микроконтроллеры серии STM32 F4 основаны на ARM Cortex-M4 
Главные узлы STM32, которые были использованы в проекте – выделены на 
общей схеме. STM32 F4 является продолжением ведущей линейки STM32, 
обладая еще более высокой производительностью. Так же, как серия STM32 
F2, эти микроконтроллеры изготавливаются по 90 нм-технологии и исполь-
зуют запатентованный ST Microelectronics ART Accelerator для достижения 
лучших результатов тестов среди основанных на ядре Cortex-M микро-
контроллеров, достигая показателей в 225 DMIPS/606 CoreMark и работая с 
флэш-памяти на частоте 180 МГц. 

Ethernet модуль ENC28J60 пред-
назначен для сборки устройства 
управления электрическими прибо-
рами через интернет и передачи дан-
ных от датчиков для отображения на 
веб-ресурсе.  

SD-модуль представляет собой 
простой модуль с разъемом для уста-
новки MicroSD-карты, и облегчает 
применение карты благодаря удоб-
ному соединению в соответствии с 
популярным стандартом микро-

контроллерных модулей.  
Отладочная версия модульной системы в сборе приведена на рис. 2. В 

дельнейшем планируется подобрать для системы корпус или распечатать 
его на 3D-принтере. 

Заключение 
Разработанная модульная система реализует все задачи звукового опо-

вещения:  
 удаленное одностороннее общение;  
 подача сигнала тревоги;  
 мониторинга рабочего процесса  

Система оставляет возможность добавления новых функциональных 
узлов без замены основанного модуля. Новизна реализованного проекта за-
ключается в использовании возможностей бюджетной аппаратуры для реа-
лизации задач достаточно высокого уровня сложности. Практическая зна-

 
Рисунок 2 – Модульная система звуко-

вого вещания и оповещения 
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чимость метода заключается в снижении материальных затрат на разра-
ботку и изготовление комплексной системы звукового оповещения. На дан-
ный момент стоимость использованного оборудования следующая: 

 плата STM32F4DISCOVERY – 13 $; 
 Ethernet-модуль – 2.45 $; 
 SD-модуль – 0.3 $; 
 расходные материалы – около 1.5 $. 

Итого, на сегодняшний день общая стоимость базового варианта си-
стемы составляет около 18 $. У аналогичных комплексных решений, кото-
рые на данный момент представлены на мировом рынке и рынке СНГ в част-
ности, розничная цена находится в пределах от 117 до 130 $ + около 30-40% 
стоимости дополнительно за услуги монтажа и запуска системы в эксплуа-
тацию. 

Литература 
1. Джозеф Ю. Ядро Cortex-МЗ компании ARM. Полное руководство – М.: Додэка-ХХ1, 

2012. – 552 с. 
2. Лабораторный практикум для изучения микроконтроллеров архитектуры ARM 

Cortex-M4 на базе отладочного модуля STM32F4 Discovery – Москва-Николаев: 
МФТИ-ЧГУ, 2013. – 71 с. 

Анотація 
Розроблено модульну система звукового мовлення з мережевим доступом на ос-

нові мікроконтролера серії STM32. Система вирішує комплекс завдань, пов'язаних зі зву-
ковим сповіщенням на віддалених вузлах, і пропонує максимальну мобільність системи, 
мінімальні витрати на виробництво і обслуговування за рахунок можливості організації 
каскадних систем радіомовлення.  

Ключові слова: звукове мовлення, модульна система, мережевий доступ, мікроко-
нтролер. 

Аннотация 
Разработана модульная система звукового вещания с сетевым доступом на основе 

микроконтроллера серии STM32. Система решает комплекс задач, связанных со звуко-
вым оповещением на удаленных узлах, и предлагает максимальную мобильность си-
стемы, минимальные затраты на производство и обслуживание за счет возможности ор-
ганизации каскадных систем радиовещания 

Ключевые слова: звуковое вещание, модульная система, сетевой доступ, микро-
контроллер. 

Abstract  
A modular audio broadcasting system with network access based on a microcontroller 

was investigated and subsequently developed. This approach solves many problems associated 
with notification of remote nodes. The following approach gives the maximum mobility of the 
system, the minimum cost of production and service. Development of the own transmission 
protocol stack provides a high level of information security. The system consists of a flow gen-
erator, a repeater server streams and output devices.  

Keywords: audio broadcasting, network access, modular system, microcontroller 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ 
ПАРАМЕТРІВ АНТЕН  

С’янов О.М., доктор технічних наук, професор, 
Alexandr.sianov@gmail.com; 

Косухіна О.С., кандидат технічних наук, доцент, e_kos@ukr.net 
Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Україна 

Створення адекватних теоретичних моделей розрахунку характеристик 
антен різної конфігурації залишається сьогодні однієї з актуальних задач ра-
діофізики. В даній роботі розглянуто математичну модель поверхневого по-
точного розподілу струму та випромінювання електромагнітної хвилі у ві-
льний простір. 

Інтегральне рівняння електричного поля, що описує щільність поверх-
невого струму на поверхні S записується у вигляді [1,2]: 





M

m
mmk fIJ

1

, 

де kJ – щільність поверхневого потоку струму на поверхні S , mI  – коефіці-
єнти розширення, що формують вектор-струму I , mf  – базисні функції, що  
покладаються на краї m  елементів.  

При розв’язані поставленої задачі використовувався метод моментів 
[3]. В цьому випадку вважалося, що поверхня металу антени складається з 
окремих трикутників. Кожна пара трикутників, що мають спільне ребро, 
представляє відповідні граничні RWG елементи, один із яких має знак плюс, 
а другий мінус. Припускаємо, що підінтегральна функція Гріна для області 
трикутника g   постійна в межах кожного трикутника.  

Оскільки коефіцієнти розширення mI  формують вектор I , то вони мо-
жуть бути знайдені з рівняння повного опору або рівняння моменту: 

VIZ  , 
де Z – квадратна матриця опору, що визначає електромагнітну взаємодію 
між різними граничними елементами. Розмір матриці опору вважаємо рів-
ним числу граничних  елементів. Елемент матриці Z  з індексом mn  визна-
чається значенням дотичної складової електричного поля в m -й точці на ан-
тені, що обумовлена n -ю базисною функцією струму, який розподілений по 
всій області антени. Матрицю опору Z  можна обчислити шляхом викорис-
тання інтегрального рівняння електричного поля:  
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де    – це частота зміни хвилі, A  – магнітний векторний потенціал, Ф  – 
скалярний потенціал. Вирази для магнітного векторного потенціалу A  і ска-
лярного потенціалу Ф  мають вигляд: 
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де  – коефіцієнт магнітної провідності,   – коефіцієнт електричної провід-
ності.  

Вектор V є  вектором збудження напруги. Він представляється у ви-
гляді: 

Mm
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lV mmmm
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де EEm   – складова електричного поля. 
 Напруга антени в свою чергу, створює поверхневу щільність струму, 

що протікає по поверхні антени. Вирази для електричного і магнітного полів 
з врахуванням деяких спрощень запишемо у вигляді: 
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Рисунок 1. Приклади діаграм спрямованості антен різної конфігурації: 
а) антена метелик розміром 0,2 м з шириною шиї – 0,012 м,  частота випроміню-

вання 3ГГц, площина YОZ; 
б) щільова антена довжиною 2 м, шириною 0,06 м з довжиною моста з’єднання 

0,06 м, розмір пластини – 3х3 м, площина Х0Z 
 

Точне значення  поля в дальній зоні, визначається відстанню в даль-
ньому полі у вигляді: 
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22DR f  , 

де D  – максимальний розмір антени,   – довжина хвилі.  
В даній роботі розглянуто математичну модель поверхневого поточ-

ного розподілу струму та випромінювання електромагнітного сигналу у ві-
льний простір. Проведено дослідження трьох основних видів антен, що най-
більш частіше зустрічаються, а саме, антену диполь, антену метелик та 
щільову антену. Результати досліджень дали змогу визначити діаграму на-
правленості антен від частоти випромінювання та знайти оптимальні зна-
чення опору антен. 
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Анотація 
В роботі розглянуто математичну модель поверхневого поточного розподілу 

струму та випромінювання електромагнітної хвилі у вільний простір. Проведено чисе-
льне дослідження електромагнітних характеристик антен різної конфігурації. Результати 
роботи представлені у вигляді побудованих діаграм спрямованості антен різної конфігу-
рації. 

Ключові слова: антена, метод моментів, діаграма спрямованості, частотні характе-
ристики. 

Аннотация 
В работе рассмотрена математическая модель поверхностного текущего распреде-

ления тока и излучения электромагнитной волны в свободное пространство. Проведено 
численное исследование электромагнитных характеристик антенн разной конфигура-
ции. Результаты работы представлены в виде построенных диаграмм направленности ан-
тенн различной конфигурации.. 

Ключевые слова: антенна, метод моментов, диаграмма направленности, частотные 
характеристики. 

Abstract  
The mathematical model of superficial current distribution of current and radiation of  

electromagnetic wave in free space has been considered. Numeral research of electromagnetic 
descriptions of aerials of different configuration has been conducted. Work results as the built 
diagrams of aerial orientation of different configuration have been presented. 

 Keywords: aerial, method of moments, diagram of orientation, frequency descriptions 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ВОЛНОВОДНОЙ 
ФАР С СОГЛАСУЮЩЕЙ CЕРИОДИЧЕСКОЙ CТРУКТУРОЙ 

Марченко С.В.1, канд. ф.-м. н., доцент; smars@inbox.ru;  
Морозов В. М.2 , канд. ф.-м. н., доцент; 

Капинус А.Ю.1 , магистрант 
1 Днепровский государственный технический университет, 

 г. Каменское, Украина 
2 Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, 

 г. Днепр, Украина 

Введение 

Согласование ФАР с внешним пространством является важной задачей. 
Существуют различные методы улучшения согласования: применение маг-
нито-диэлектрических вставок и слоев [1], диафрагм [2], индуктивных 
штырей [3], импедансных фланцев [4] и т.д.  В данной работе рассматрива-
ется применение согласующего устройства   в виде согласующей периоди-
ческой структурой (СПС). СПС представляет собой подрешетку с такими 
же поперечными размерами основной АР, находящуюся на определенном 
расстоянии над основной решеткой. 

Постановка задачи 

Рассмотрим скалярную  задачу дифракции электромагнитной волны на 
линейной волноводной  бесконечной ФАР с СПС при сканировании в Н-
плоскости ( рис.1). Представим всю сложную область определения поля в 
выбранной ячейке в виде трех областей: 

I (пронизывающая) область- “волноводный канал”:   ;
2 2

W W
x z


    

II  область –“канал Флоке” конечной длины:      ; 2 1
2 2

F F
x z z z


       

III  область –область излучения ( “канал Флоке”) : ; 0
2 2

F F
x z


    . 

 
Рисунок 1.Геометрия  центрального плоскопараллельного волновода  ФАР с  СПС. 
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Используя вторую теорему Грина (5), получим интегральное представле-
ние относительно полного поля пронизывающей области c учетом равенс-
тва полей в общих областях пересечения: 

1 1

2 ' '
2 2

1

0 ' '
2 2

( , ) ( , )

( , ; ', ') ( , ; ', ')
( ', ') ( ', ') '

' '

( , ; ', ') ( , ; ', ')
( ', ') ( ', ') '

' '
,

exc

I I
y y

z I
II II
y y

W Wz x x

I
III III
y y

W W
x x

E x z E x z

G x z x z G x z x z
E x z E x z dz

x x

G x z x z G x z x z
E x z E x z dz

x x



  




 

 

 
        

 
       





 

   , ; ' ; ' 1, 2 0,
2 2 2

W W W
x x z z z

       
  

Решив  СЛАУ на основе вышеуказанного интегрального представле-
ния, определяем коэффициент отражения для волны Н10  при использовании 
равенства тангенциальных компонент  электрического поля при z=-z2.    

Результаты работы 

В результате численного исследования предложенной согласующей 
структуры были получены зависимости коэффициента отражения падаю-
щей волны от угла сканирования решетки (рис.2 и рис.3). 

 

 

 
     Рисунок 2. Зависимость модуля  
     коэффициента отражения от угла 
     сканирования в    Н-плоскости при      
   / 0.5714,( ) / 0.063:F F W F        
   

1 2 1
1. 0;2. / 0.05,z z z     2 / 0.2;z    

    1 23. / 0.15, / 0.3;z z  
14. / 0.1,z    

     2 1 2/ 0.3; 5. / 0.05, / 0.25z z z      

         Рисунок 3. Зависимость модуля      
         коэффициента отражения от угла   
         сканирования в    Н-плоскости при:  

         / 0.6205,( ) / 0.12:F F W F        
       1 2 11. 0; 2. / 0.25,z z z    2 / 0.35;z      
      1 23. / 0.15, / 0.3;z z    14. 0.1 ,z   

2 1 2/ 0.3 ; 5. / 0.05, / 0.25z z z        
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Определение оптимального размера z2/λ с точки зрения минимального 
возможного коэффициента отражения проводилось для каждого фиксиро-
ванного   значения  z1/λ  ( c шагом  0.05).    Кривые  приведены   для значений     
z1/λ,    при которых   наблюдается    уменьшение    коэффициента отражения 
падающей волны. Для указанных относительных толщин стенок волноводов 
можно указать оптимальные размеры “канала Флоке” конечной длины:  
z1/λ=0.05, z2/λ=0.25. 

Выводы. Численное исследование согласования ФАР с внешним про-
странством за счет применения СПС показало, что с увеличением толщины 
стенок волновода использование СПС становиться  эффективнее.  В сред-
нем модуль коэффициента отражения при использовании СПС уменьшается 
в 3-4 раза.    
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Анотація 
Представлено чисельне дослідження  лінійної хвилеводної фазованої антеної реші-

тки  (ФАР) з узгоджуючою періодичною структурою (УПС).  Чисельні результати пока-
зали,  що УПС покращує узгодження  ФАР з зовнішним простором  при збільшенні тов-
щини стінок хвилеводів. 

Ключові слова: функція Гріна, фазована антена решітка, узгоджуюча періодична 
структура. 

Аннотация 
Представлено численное  исследование  линейной  ФАР  с согласующей  периоди-

ческой  структурой (СПС).   Численные результаты показали, что данная  СПС улучшает 
согласование ФАР с внешним пространстве при увеличении толщины стенок волновода. 

Ключевые слова:  функция Грина, фазированная антенная решетка, согласующая 
периодическая структура. 

Abstract  
Numerical  investigation of  linear  waveguide phased antennas array (PAA) with  the 

matching  periodical  structure  (MPS)  is presented. Numerical  results  showed, that proposed  
MPS  improves  matching with free space in case of increasing waveguide thickness . 

Keywords: Green`s function,  phased antennas array, matching  periodical  structure.   
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ПЛОСКОСЛОИСТЫМ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ  
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Съянов А. М.1 , д. т. н., профессор 
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Введение. Одним из эффективных подходов в решении дифракцион-
ных задач является метод интегрального уравнения. В работе [1] рассмот-
рено применение метода интегральных уравнений частичных областей к 
расчету волноводных антенных решеток. В работе [2] анализ антенных ре-
шеток выполнен методом интегральных уравнений частичных пересекаю-
щихся областей с использованием аппарата функций Грина. В работе [3] ме-
тодом Шварца с использованием аппарата тензорных функций Грина ре-
шена векторная задача о дифракции электромагнитной волны на соосном 
стыке двух прямоугольных волноводов различного поперечного сечения. В 
работе [4] методом Шварца выполнен расчет коэффициента отражения в 
единичной ячейке бесконечной волноводной антенной решетки с конечной 
толщиной стенок при наличии диэлектрического заполнения волноводов. 
Таким образом, представляет научный интерес развитие метода интеграль-
ного уравнения для решения волноводных задач. 

Постановка задачи. Рассмотрим задачу дифракции электромагнитной 
волны на бесконечной фазированной антенной решетке (ФАР) из плоскопа-
раллельных волноводов с конечной толщиной стенок, сканирующей в H-
плоскости при наличии диэлектрических вставок (рис. 1) и диэлектриче-
ского покрытия (рис. 2) конечной толщины. Рассматривается поле в единич-
ной ячейке, расположенной в начале координат. Алгоритм решения состоит 
в следующем. Вся область определения поля в выбранной ячейке разбива-
ется на две пересекающиеся области. Область I: −a/2 ≤ x ≤ a/2, −∞ ≤ z ≤ ∞. 
Область II: −b/2 ≤ x ≤ b/2, 0 ≤ z ≤ ∞. В области I при z → −∞ возбуждается 
волна Н10 плоскопараллельной линии. Для сведения задачи к интегральному 
уравнению воспользуемся методом функций Грина, которые для областей I 
и II представляются в виде системы уравнений, состоящих из суммы про-
шедших и отраженных волн от границы раздела сред с различной диэлек-
трической проницаемостью. 
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Рисунок 1. Ячейка ФАР при наличии ди-

электрической вставки 
Рисунок 2. Ячейка ФАР при наличии ди-

электрического покрытия 
 
Поставленную задачу можно сформулировать в виде интегрального 

уравнения Фредгольма второго рода: 

       
2

2

I I 0 0

a

a
exE x,z E x,z E x , K x,z;x , dx ;



       

где: Еex — поле единичной амплитуды, создаваемое источником возбужде-
ния в первой области, K(x,z;x”,0) — ядро интегрального уравнения. 

Решая это интегральное уравнение методом последовательных прибли-
жений можно отыскать величину R10 — коэффициент отражения падающей 
волны H10. 

Рисунок 3. Коэффициент отражения для 
ФАР с диэлектрическими вставками 

Рисунок 4. Коэффициент отражения для 
ФАР с диэлектрическим покрытием 

Результаты работы. В результате численного решения поставленной 
задачи были получены зависимости модуля коэффициента отражения |R10| 
падающей волны от угла сканирования решетки kbsin(). Для ФАР с ди-
электрическими вставками параметры решетки следующие: a=0,937b, 
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b=0,5714λ. Толщина вставки принимает значения lw= 1,03b; 0,824b; 0,618b. 
Относительная диэлектрическая проницаемость материала вставки ε=2. Ре-
зультаты расчетов показаны на рис. 3. Для ФАР с диэлектрическим покры-
тием параметры решетки следующие: a=b, b=0,5714λ, толщина покрытия l= 
λε/8, λε — длина волны в диэлектрике, относительная диэлектрическая про-
ницаемость материала вставки ε=3,0625. Результаты расчетов показаны на 
рис. 4. 

Выводы. Предлагаемый алгоритм численного анализа волноводной 
ФАР с плоскослоистым заполнением на основе итерационного метода 
Шварца позволяет решать задачи оптимизации параметров слоев диэлек-
трического заполнения и покрытия волноводов для обеспечения апертур-
ного согласования решетки. Полученные численные результаты показы-
вают корректность построенного алгоритма для решения электродинамиче-
ских задач подобного класса. 
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Анотація 
Розглянуто алгоритм розв'язку електродинамічної задачі, побудований на основі 

альтернуючого методу Шварця. У наведеному прикладі розв’язана задача дифракції для 
нескінчених фазованої антенної решітки з плоскопаралельних хвилеводів. 

Ключові слова: метод Шварця, функція Гріна, інтегральні рівняння. 

Аннотация 
Рассмотрен алгоритм решения электродинамической задачи, построенный на ос-

нове альтернирующего метода Шварца. В приведенном примере решена задача дифрак-
ции для бесконечной фазированной антенной решетки из плоскопараллельных волново-
дов. 

Ключевые слова: метод Шварца, функция Грина, интегральные уравнения. 

Abstract  
The algorithm for solving electromagnetic problem is considered. These methods are 

based on Schwarz alternating method. As an example, one solved the diffraction problem for 
an infinite linear phased array of parallel plate waveguides. 

Keywords: Schwarz alternating method, Green`s function, integral equations. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Надійна повітряна обо-
рона держави неможлива без створення ефективної системи розвідки і кон-
тролю повітряного простору. З аналізу [1] встановлено, що сучасна концеп-
ція розвитку засобів повітряного нападу (ЗПН) — концепція ведення адап-
тивних розвідувально-ударних бойових дій за допомогою малорозмірних, 
малопомітних, як правило, безпілотних літальних апаратів, яка відповідає 
вимогам безконтактних війн, форми, способи та структура яких можуть 
створюватися та уточнюватися у реальному масштабі часу в залежності від 
обстановки. Отже необхідно докорінно змінити підходи до організації ра-
діолокаційної розвідки повітряного простору та використань її результатів.  

Мета роботи — розробка пропозицій щодо створення скритого мало-
висотного радіолокаційного поля (РЛП) з метою нарощення можливостей 
існуючого радіолокаційного угруповання в умовах ведення сучасних мере-
жецентричних та гібридних війн. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Для створення та підтримки 
суцільного автоматизованого РЛП над територією держави та прилеглими 
територіями на малих та гранично малих висотах використовуються новітні 
інформаційні технології [2]: 

- послідовно-паралельний електронний огляд зони по куту місця та дво-
мірне електронне сканування діаграми спрямованості антен; 

 - активні, полуактивні та пасивні на передачу фазовані антені решітки 
(ФАР); 

- цифровий синтез зондуючих сигналів з різними параметрами; 
- цифрове діаграмоутворення ФАР на прийом; 
- автоматичний аналіз завадової обстановки та адаптивний вибір засо-

бів та режимів захисту від завад; 
- автоматична топографічна прив’язка та орієнтування РЛС по інфор-

мації космічних навігаційних систем; 
- комплексування РЛС з засобами вторинної радіолокації; 
- можливість нарощування РЛС до активно-пасивного комплексу; 
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- використання нетрадиційних методів радіолокації. 
В роботі основна увага приділена використанню нетрадиційних методів 

радіолокації. 
Постановка задачі та викладення матеріалів дослідження. Для забез-

печення безперервного радіолокаційного контролю польотів повітряних 
об’єктів на малих висотах можливо використання рознесених радіолокацій-
них систем, які використовують випромінювання зовнішніх передатчиків. 
Пасивні радарні системи, що аналізують сигнали телевізійного віщання (ефі-
рного та супутникового), FM-радіо, осередкової телефонії, короткохвильо-
вого радіозв’язку, що відбиваються від цілей, здійснюють виявлення цілей у 
полі стороннього підсвіту. Розрахунки показують, що скритність системи на-
півактивної локації по коефіцієнту маскування як мінімум в 1,5-2 рази вище, 
ніж у РЛС з традиційним суміщеним принципом. 

Комплекс просвітної радіолокації будується у вигляді бар’єрів. Бар’єр 
представляє бістатичну РЛС. Основними ознаками локації «на просвіт» є: 

- незалежність ефективної площини розсіювання (ЕПР) при розсіюванні 
вперед від наявності радіопоглинаючого покриття та форми об’єкту; 

- збільшення на декілька порядків ЕПР повітряного об’єкту, які знахо-
дяться в області прямої видимості між передавачем та приймачем. 

Прикладом створення та функціонування рознесених радіолокаційних си-
стем, які використовують випромінювання зовнішніх передатчиків, є білору-
ська «Поле», американська система «Silent Sentry», французька сис-
тема «Dark». 

Проведемо приблизні розрахунки дальності прямої видимості радіоло-
каційної системи з використанням методів локації на просвіт. Висота розмі-
щення антени радіолокаційної системи, що працює на просвіт складає від 
100 до 250 м. При цьому зона підсвіту нахилена у напрямку землі під кутом 
30 градусів. Висота польоту маловисотних цілей складає 10–25 м над пове-
рхнею Землі. Отже, розрахунки  за виразом (1) 

  цaпв hhD  12,4 , (1) 

де: пвD  — дальність прямої видимості; 

аh  — висота підйому антени; 

цh  — висота польоту цілі, 

показують, що дальність прямої видимості радіолокаційної системи, що 
працює на просвіт, складає 54–85 км, що є недосяжною для типової РЛС 
виявлення маловисотних цілей. 

Багатопозиційна рознесена радіолокаційна система напівактивної лока-
ції в полі випромінювання системи осередкового зв’язку, радіо та телевізій-
ного віщання наземного та космічного базування наведена на рис. 1 [4]. 
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Така багатопозиційна 
рознесена радіолокаційна 
система дозволяє: 

- створити суцільне 
маловисотне радіолока-
ційне поле з багатократ-
ним багаточастотним пе-
рекриттям зон випромі-
нювання, що створені різ-
ними джерелами підсвіту; 

- забезпечити засо-
бами контролю повітря-
ного та наземного прос-
тору ділянки, які не пере-
криваються традицій-
ними засобами радіолока-

ції; 
- істотно знизити затрати на розміщення та ввід в експлуатацію у порі-

внянні з будь-якими аналогічними системами; 
- вирішувати завдання практично всіх силових відомств. 
Висновки і напрямки подальших досліджень. Таким чином, викори-

стання нетрадиційних методів радіолокації в умовах ведення сучасних ме-
режецентричних та гібридних війн дозволяє наростити можливості радіоло-
каційного угруповання по створенню скритого маловисотного РЛП, що до-
зволить спостерігати повітряну ціль з флангу з ЕПР у декілька разів біль-
шою, ніж ЕПР у передній напівсфері та мати систему маловисотного РЛП, 
що співпадає з полем покриття сторонніх джерел підсвіту. 

У подальших дослідженнях необхідно провести розрахунок енергетич-
них характеристик радіолокаційної системи скритого маловисотного РЛП, а 
також вирішити питання оптимізації геометричної побудови системи. 
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 Рисунок 1. Багатопозиційна рознесена радіоло-
каційна система в полі випромінювання системи осе-

редкового зв’язку 
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Анотація 
В сучасних мережецентричних та гібридних війнах основною тенденцією застосу-

вання перспективних засобів повітряного нападу є їх використання на малих та гранично 
малих висотах. З метою нарощування можливостей існуючого радіолокаційного угрупо-
вання в роботі розроблені пропозиції щодо створення скритого радіолокаційного поля на 
малих висотах за рахунок рознесених радіолокаційних систем, які використовують випро-
мінювання зовнішніх передатчиків.  

Ключові слова: мережецентрична війна, гібридна війна, мала висота польоту, радіоло-
каційне поле, радіолокаційна система, зовнішній передатчик. 

 

Аннотация 
В современных сетецентрических и гибридных войнах основной тенденцией приме-

нения перспективных средств воздушного нападения является их использование на малых 
и предельно малых высотах. С целью наращивания возможностей существующей радиоло-
кационной группировки в работе разрабатываются предложения по созданию скрытого ра-
диолокационного поля на малых высотах за счет разнесенных радиолокационных систем, 
которые используют излучения внешних передатчиков. 

Ключевые слова: сетецентрическая война, гибридная война, малая высота полета, ра-
диолокационное поле, радиолокационная система, внешний передатчик. 

Abstract  
In modern network and hybrid wars by the basic tendency of application of perspective means 

of an air attack their use at small and extremely small heights is. For the purpose of escalating of 
possibilities of existing radar-tracking grouping in work offers on creation of the latent radar-track-
ing field at small heights at the expense of the carried radar-tracking systems which use radiations 
of external transmitters are developed. 

Keywords: network war, hybrid war, small height of flight, a radar-tracking field, the radar-
tracking system, the external transmitter. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ PON В СЕТИ ИНТЕРНЕТ-
ПРОВАЙДЕРА АЛЬТАИР+ 

Честа Е.С, магистрант, Cheesstta@mail.ru;  
Донецкий национальный технический университет г. Покровск, Украина 

 
Обзор технологии PON 

Архитектура FTTx (Fiber to the x) представляет собой отрезок оптово-
локонной линии связи, подключенный с одной стороны к приемопере-
дающей станции OLT (Optical Line Terminal - оптический линейный терми-
нал), установленной у оператора, а с другой – к приемопередающим моду-
лям абонентов ONT (Optical Network Terminal)  

ONT – терминал индивидуального пользования (его также называют 
оптическим модемом), устанавливаемое в квартире. ONU – предназначено 
для установки в распределительном шкафу многоквартирного дома и имеет 
несколько портов для подключения компьютеров, телевизоров, телефонов, 
находящихся в соседних квартирах. 

ONT и ONU преобразуют оптические сигналы, поступившие от OLT, в 
электрические (направляемые, например, в компьютеры, телевизоры, теле-
фоны), а также выполняют обратное преобразование электрических сигна-
лов, поступивших от терминалов пользователей, в оптические, которые от-
правляются в OLT. 

Если в отрезок оптической линии внедрить сплиттеры (пассивные раз-
делители сигнала, поступающего от OLT) и к их выходам подключить ONT, 
то такой переход от одноволоконной структуры FTTx к древовидной приве-
дет к образованию пассивной оптической сети – PON (Passive Optical 
Network). 

 
Виды PON 

Группой из нескольких европейских телекоммуникационных компа-
ний был создан консорциум для реализации идеи множественного доступа 
по одному волокну, получивший название FSAN (Full Service Access 
Network). Целью FSAN была разработка общих рекомендаций и требований 
к оборудованию PON.  

APON и BPON морально устарели еще при рождении, GPON не слиш-
ком развит из-за высокой (относительно GEPON) стоимости, есть еще 
EPON, который уже тоже никому не интересен.  

В итоге остаётся только GEPON, который на сегодняшний день соо-
тветствует требованиям большинства провайдеров для подключения 
удалённых абонентов. 
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Принцип действия GEPON 
Между клиентом и провайдером располагается пассивная оптическая 

сеть, которая имеет топологию дерева и её производные.  

 
Рисунок 1. Принципиальная схема включения PON 

 
Алгоритм работы сети PON по преобразованию пакетов из одного ста-

ндарта в другой можно представить следующим образом: 

 
Рисунок 2. Алгоритм работы PON по преобразованию пакетов 

  
  

Сравнение PON с классической FTTH схемой подключения абонентов 
В классическом FTTH для подключения, например, 256 абонентов в ча-

стном секторе необходимо 256 оптических волокон.  
При использовании GEPON для этой же задачи необходимо всего 4 во-

локна, один OLT c SFP модулями (8 штук, из них 4 на Ethernet UpLink, 4 на 
PON DownLink. 

Кроме того, следует учитывать тот факт, что на уже построенной схеме 
PON легко и просто запустить аналоговое TV. 
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Рисунок 3. Применение PON в качестве среды для использования CATV 

 
Итак положительные стороны PON: 

 Минимальное использование активного оборудования; 
 Минимизация кабельной инфраструктуры; 
 Низкая стоимость обслуживания; 
 Возможность интеграции с кабельным телевидением; 

Вышесказанная технология очень успешно применяеться в интернет 
провайдер сети Альтаир+ г. Покровск 

Данная сеть состоит из коммутационных узлов который розпределяет 
поток в разны направлениях (свитчи,ОЛТ(оборудование линейного тракта) 
и прочее)  
 

 
Рисунок 4. Построение сети Альтаир+ г. Покровск 
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Аннотация 
В данной статье дан обзор технологии  РОN, которая актуальна в современном се-

тестроении. Кратко указана история технологии,  ряд ее стандартов. Акцентируется вни-
мание на одном из видов РОN, который на сегодняшний день соответствует требованиям 
большинства провайдеров для подключения удалённых абонентов. Это GEPON. Рассма-
тривается принцип действия технологии, а также доказаны ее преимущества на сегодня-
шний день. 

Ключевые слова: PON, GEPON, оптическая сеть, кабельная инфраструктура. 
 
 

Анотація 

У статті даний огляд технології РОN, яка актуальна в сучасному мережебудуванні. 
Коротко вказана історія технології, ряд її стандартів. Акцентується увага на одному з 
видів РОN, який на сьогоднішній день відповідає вимогам більшості провайдерів для 
підключення віддалених абонентів. Це GEPON. Розглядається принцип дії технології, а 
також доведені її переваги на сьогоднішній день. 

Ключові слова: PON, GEPON, оптична мережа, кабельна інфраструктура. 
 

Аnnotation 
This article provides an overview of RON technology, which act in the modern-flax 

setestroenii. Briefly indicate the history of technolo-gies, some of its standards. The attention 
is focused on one type of RON, which today meets the requirements of the majority of service 
providers to connect remote users. This GEPON. We consider technology operating principle, 
as well as being proven its benefits today. 

Keywords: PON, GEPON, optical network, cable infra-structure. 
 

  



45 
 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2016 
 

РАСШИРЕНИЕ РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 
ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМОГО РАДИОПРИЕМНИКА НА 

ОСНОВЕ RTL2832U 

Харитонюк К.М., магистрант, win7viena@yandex.ru;  
Дука А.В., магистрант, nastya.duka@gmail.com; 

Гнатюк М.А., uv5ekr@gmail.com; 
Съянов А.М., д.т.н., профессор, alexander.sianov@gmail.com 

Днепровский Государственный Технический Университет, 
 г. Каменское, Украина 

Программно-определяемое радио (ПОР) — радио-телекоммуникацион-
ная система, которая использует технологию, позволяющую с помощью 
программного обеспечения устанавливать и изменять рабочие радиочастот-
ные параметры системы, например, диапазон частот, тип модуляции или 
выходную мощность и т. д. Целью такой функциональной схемы является 
радиоприемник или радиопередатчик произвольных радиосистем, изменяе-
мый путём программной переконфигурации. 

В последнее время широкое распространение получили ПОР на основе 
микросхем RTL2832U (аналогово-цифровой преобразователь) и R820T2 
(тюнер). Это устройство используется как USB DVB-T – тюнер на частоты 
471.25–791.25МГц, однако параметры тюнера R820T2 позволяют использо-
вать эти устройства в диапазоне частот 24–1750МГц. 

Для расширения диапазона рабочих частот на диапазон ниже 24 МГц 
можно воспользоваться методом «преобразования вверх», согласно кото-
рому, первая промежуточная частота приемника находится выше самой 
высокой частоты приема. Одним из основных требований, предъявляемых 
к смесителям радиоприемных устройств, построенных по такому принципу, 
является высокий динамический диапазон по интермодуляционным искаже-
ниям. Это связано с тем, что в диапазоне КВ уровни принимаемых сигналов 
могут значительно (до 60 дБ и выше) различаться, и необходимо, чтобы вне-
полосные сигналы с высоким уровнем не создавали комбинационных сос-
тавляющих в тракте приемника. Существуют различные схемы построения 
преобразователей частоты. Наиболее оптимальной из них для рассматри-
ваемых радиосистем является преобразователь, построенный по балансной 
кольцевой схеме, преимуществом которого является отсутствие в спектре 
выходного сигнала составляющих с частотами гетеродина и входного сиг-
нала. В качестве элементов смесителей широко применятся полупроводни-
ковые диоды или мощные транзисторы [1]. Принцип действия такого сме-
сителя заключается в том, что фаза входного сигнала скачкообразно изме-
няется на 180 с частотой гетеродина. Для получения максимального преи-
мущества в качестве управляемых элементов применяются электронные 
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аналоговые ключи [2], которые обладают высокими показателями линейно-
сти уровня развязки сигнальных цепей от цепей управления. Поэтому, зада-
чей исследования, является разработка оптимального преобразователя. Для 
поиска оптимальной конструкции разработана математическая модель реа-
лизованная в программе Multisim 11 и показана на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Модель смесителя на ключах в программе Multisim 11 

Входной сигнал, формируемый генератором XFG1, поступает на обмо-
тку 1 трансформатора Т1, на обмотках 2 и 3 формируются два противофаз-
ных напряжения, поступающих на входы электронных ключей. Управляю-
щий сигнал представляет собой два противофазных напряжения прямоуго-
льной формы, поступающие от генератора XFG2 на управляющие входы 
ключей. На обмотке 1 трансформатора Т2 формируется сигнал, представ-
ляющий собой входное напряжение, фаза которого скачкообразно изменяе-
тся на 180 с частотой гетеродина. На рис. 2 представлена осциллограмма 
напряжения на выходе преобразователя, которое представляет собой ре-
зультат перемножения входного и управляющего сигналов. 

 
Рисунок 2. Временная диаграмма на выходе преобразователя 

 
В результате моделирования разработан оптимальный преобразователь 

на ключах. Это позволило изготовить устройство и провести исследование 
работы преобразователя с ключами в среде MATLAB совместно с 
RTL2832U (рис.3). 
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Рисунок 3. Представлена совместная работа преобразователя с RTL2832U  

в программе MATLAB. 

Получены временные и частотные характеристики принимаемых сиг-
налов. Результаты используются в учебном процессе при изучении курса 
приемные устройства. 
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Анотація 
Розглянуто моделювання аналогових ключів у перетворювачах частоти. Виготов-

лений діючий пристрій, проведено спільне моделювання перетворювача частоти з 
RTL2832U. Виконано дослідження часових і частотних характеристик сигналів. 

Ключові слова: ключі, перетворення, програмно-визначуване радіо. 

Аннотация 
Рассмотрено моделирование аналоговых ключей в преобразователях. Изготовлено 

действующее устройство, проведено совместное моделирование преобразователя ча-
стоты с RTL2832U. Выполнено исследование временных и частотных характеристик 
принимаемых сигналов. 

Ключевые слова: ключи, преобразование, программно-определяемое радио. 

Abstract 
The design of the analog keys in transformers is considered. An operating device was 

made, the joint design of transformer of frequency is conducted with RTL2832U. Research of 
temporal and frequency descriptions of the accepted signals are executed. 

Keywords: keys, transformation, software-defined radio. 
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АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ БЕЗПЕКИ В БАНКІВСЬКІЙ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ ЗА РАХУНОК VPN 

Волинський А.В.,  студент, mandarin1@mail.ua;  
ДонНТУ, м.Покровьск, Україна 

Історично склалося, що більшість питань захисту інформації в банках 
вирішувалося контролем фізичного доступу співробітників до певних інфо-
рмаційних ресурсів (комп'ютерів, принтерів, документам). Але сьогодні пи-
тання з інформаційної безпеки вже не можуть бути вирішені таким підхо-
дом, оскільки: 

 неможливо забезпечити фізичний контроль над лініями зв'язку,  які 
лежать поза стінами банку; 

 атака може здійснюватися з будь-якої точки планети; 
 спектр можливих атак на інформацію надзвичайно широкий: 
 відмова відправника від факту відправки / авторства інформації; 
 атакуючий може отримати контроль над внутрішніми ресурсами 
 банку, блокувати канали, здійснювати комплексні атаки; 
 факт здійснення атаки може залишитися невідомим. 

Надійний захист інформації, що передається по будь-яким мережам мо-
жливий тільки криптографічними методами (шифруванням). Однак, захисту 
інформації на рівні шифрування файлів, електронної пошти та окремих до-
датків вже недостатньо. Зростаючі потреби банківського бізнесу вимагають 
систем захисту, здатних "на льоту" захистити канали між будь-якими клі-
єнт-серверними та інтернет-додатками, ізолювати онлайнові платіжні сис-
теми, забезпечити захищений зв'язок із зовнішніми клієнтами банку. Ці та 
багато інших завдань можуть бути успішно вирішені за допомогою техно-
логії віртуальних захищених мереж (VPN - Virtual Private Networks). На ри-
нку існує безліч VPN систем, що відрізняються підходами до організації за-
хисту, розповсюдженими стандартами. При виборі такої системи необхідно 
звернути увагу на декілька аспектів, що описують основні характеристики 
VPN систем і на задачі які вони вирішують. 

Найбільш широко використовується VPN стандарт IPSec. Він передба-
чає прозоре шифрування потоку інформації "на виході". При правильній ре-
алізації стандарту IPSec додатки і користувачі банку продовжать звичну ро-
боту в мережі, не помічаючи, що інформація, яка передається/отримується 
проходить етап шифрування/дешифрування. У цьому випадку створення 
VPN не зупиняє робочий процес і не вносить змін в використовуванні при-
кладної системи. VPN можна розглядати як захищену інформаційну "трубу" 
між двома або більше комп'ютерами, які беруть участь в інформаційному 
обміні. Ці "труби" потім можуть бути прокладені через потенційно небезпе-
чні мережі. VPN здатна ефективно вирішувати два завдання: захист зовніш-
ніх каналів і захист внутрішніх мереж. 
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На практиці організація захищеного каналу зв'язку між офісами банку 
найчастіше вирішується шляхом створення власних виділених каналів. Але 
навіть таке дороге рішення не витримує жодної критики - адже ці канали 
проходять по неконтрольованій банком території, через обладнання різних 
провайдерів. Найчастіше використовуючи основний протокол Internet - 
TCP/IP. В більшості випадків такі канали є частиною Internet, а отже і мають 
типові проблемі, зокрема  у питанні безпеки. VPN вирішує проблему конт-
ролю на всій довжині каналу. Наприклад, можна підключити в кожному мі-
сті локальні мережі філій банку до місцевого провайдеру Internet. Потім 
встановити на прикордонному з Internet комп'ютері кожної філії програмне 
забезпечення, яке виконує шифрування інформації, що проходить. Важливо, 
щоб VPN дозволяла встановити відповідне програмне забезпечення на ок-
ремі комп'ютери співробітників, що мають право доступу до локальних ме-
реж. На малюнку 1 схематично представлена мережа VPN, що дозволяє 
створити захищені канали через громадські (публічні) комп'ютерні мережі. 

 
Рисунок 1. VPN через відкриті мережі та Internet 

Таким чином, можна отримати свою власну захищену мережу (VPN), 
накладену на загальнодоступні. 

VPN дозволяє розділити інформаційні потоки різних підрозділів банку. 
При цьому нова сегментація буде відображати тільки структуру бізнес-про-
цесів і не буде залежати від конкретної топології внутрішніх локальних ме-
реж. На рис. 2 показана можлива схема реалізації такого підходу. За допо-
могою VPN створені три логічно розділені віртуальні мережі. Перша VPN 
включає 3 комп'ютери і знаходиться цілком в локальній мережі підприємс-
тва. Друга частково виходить в зовнішні мережі, забезпечуючи доступ до 
інтернет-сервера оператору з локальної мережі і трьом клієнтам банку, під-
ключеним через Internet. Третя VPN забезпечує співробітнику захищений 
доступ з дому до свого робочого комп'ютера і комп'ютера, наприклад, сек-
ретаря через модемний вхід сервера доступу. Всі користувачі VPN можуть 
бути впевнені, що їх інформація доступна заданому колу учасників взаємо-
дії незалежно від їх місцезнаходження (всередині або зовні) і способу дос-
тупу до мережі. 
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Рисунок 2. Сегментація внутрішніх мереж банку за допомогою VPN 

Основним завданням VPN є шифрування трафіку, надійність якого ви-
значається двома функціональними характеристиками. Перша полягає в 
стійкості використовуваних алгоритмів. Найбільш надійний захист буду-
ється тільки на перевірених часом і фахівцями алгоритмах, затверджених в 
міжнародних, державних і галузевих стандартах. Виключно небезпечно по-
кладатися на системи, надійність яких базується тільки на тому, що їх ав-
тори ніколи не розкривають суті і коду своїх алгоритмів. В сучасній крип-
тографії вся секретна частина захисту захована не в знанні коду алгоритму, 
а в наявності ключа. Друга характеристика - довжина ключа. Зазначимо, що 
мінімально розумною довжиною ключа вважається 128 біт. 
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Анотація 
Розглянуто недоліки існуючих механізмів безпеки в банківських телекомунікацій-

них мережах. Проведено аналіз внутрішніх і зовнішніх завдань захисту інформації з ви-
користанням технології віртуальних приватних мереж. 

Ключові слова: VPN, захист інформації, локальні мережі. 

Аннотация 
Рассмотрены недостатки существующих механизмов обеспечения безопасности в 

банковских телекоммуникационных сетях. Проведен анализ внутренних и внешних за-
дач защиты передаваемой информации с использованием технологии виртуальных част-
ных сетей.   

Ключевые слова: VPN, защита информации, локальные сети. 

Abstract  
The article examines the shortcomings of existing security mechanisms in banking tele-

communication networks. The analysis of internal and external information transmitted protec-
tion tasks by using virtual private network technology. 

Keywords: VPN, data protection, local area networks. 
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АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ПРИСТРОЇВ ПІДВОДНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

Небрат В.В., студент, e-mail: viacheslav.nebrat@nure.ua 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

Актуальність роботи 

Конструктивні особливості існуючих модулів підводного зв’язку майже 
унеможливлюють їх використання у рекреаційному дайвінгу (вид занурень 
на відносно невеликі глибини (10–56 м), що націлений на непрофесійних 
драйверів та повинен задовольняти вимоги загальнодоступності та максима-
льної безпечності). У зв’язку з цим доцільною є розробка пристрою зв’язку, 
що може використовуватись не тільки професійними аквалангістами, а й 
драйверами, які не проходили спеціальних курсів, для підвищення їх безпеки 
і комфорту під час занурень, контролю групи у районах підвищеної судоход-
ної активності або місцях із можливою раптовою зміною умов занурення, на-
приклад: зміни напрямку течії або кліматичних умов, таких як початок дощу 
або шторму. При цьому треба забезпечити високу надійність, зручність вико-
ристання подібних модулів зв’язку, здатність витримувати тиск на глибині 
40–60 м, прийнятні масо-габаритні характеристики, бажано з урахуванням гі-
дродинаміки для запобігання дискомфорту під час руху в товщі води, а також 
мінімальну вартість пристрою. 

Відомі дослідження та публікації 

Існує багато модулів підвод-
ного зв’язку, але здебільшого вони 
призначені для професійної діяль-
ності, бо постачаються в комплекті 
з повнолицевими масками (рис. 1), 
які не використовуються аквалан-
гістами у рекреаційному дайвінгу 
через свою вартість і необхідність 
спеціальної кваліфікації з їх вико-
ристання (Full Face Mask Diver) 
[1]. 

Існуючі передавальні при-
строї використовуються в основ-
ному для зв’язку аквалангістів під 
водою, а для перемовин з коман-
дою забезпечення застосовують 
додаткові поверхневі комуніка-

ційні станції [2].  
Основні параметри таких модулів представлені у табл. 1. 

 

Рисунок 1. Повнолицева маска Ocean Reef 
Neptune Space Black 
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M-105 D — поверхневий модуль зв’язку з дайверами, що дозволяє опе-
ратору передавати та приймати повідомлення від плавців, що знаходяться 
під водою. 

Модуль працює від 
свинцевого акумулятора, 
запас автономної роботи 
складає приблизно 48 го-
дин. Система активується 
тільки за умови приєдна-
ної антени, що є захистом 
від несанкціонованого 
вмикання. Перед почат-
ком використання антена 
повинна бути поміщена в 
воду. Стандартна дов-
жина антени, якою ком-
плектується модуль, ста-
новить 10 метрів. Модуль 
працює за принципом 
«Pushotalk», тобто пере-
давання йде, коли опера-
тор утримує кнопку на мі-
крофоні, а коли кнопка відпущена, модуль перемикається на прийом. 

Основні характеристики цього модулю такі: 
- робоча частота 32,758 кГц (додатково 241,000 кГц для моделі 

DualChannel); 
- радіус дії: 200 м (на цей параметр впливають будь-які перешкоди між 

приймачем та передавачем: пузирі повітря, рельєф дна, риби, водорості — 
все це буде знижувати радіус дії і якість зв’язку); 

- живлення: свинцевий акумулятор; 
- вага: 2,3 кг; 
- ціна: 45700 грн. 
На основі проведеного аналізу сформулюємо вимоги до розроблюва-

ного пристрою підводного зв’язку. Він повинен мати малу собівартість, ви-
соку надійність, дальність зв’язку приблизно 200 метрів, час автономної ро-
боти 24 години, а також якісний звуковий сигнал з мінімальними шумами. 

У якості елементу живлення таких пристроїв частіш за все використо-
вується батарея типу «Крона» на 9 В. Зв’язок здійснюється за допомогою 
амплітудо-модульованого ультразвукового сигналу на частотах 25–80 кГц 
для одноканальних рацій і приблизно 250 кГц — для двоканальних, ці час-
тоти забезпечують найбільшу якість переданого сигналу на достатніх дис-
танціях. Були спроби використання частотної модуляції (ЧМ), але випробу-
вання у природних умовах показали, що за своєї дальності зв’язку, яка може 

Таблиця 1 

Характерис-
тика 

Модуль підводного зв`язку 
OceanReef  

GSM G-Power SL 
OceanReef 

GSMG.diver 
Радіус дії, м 500 200–300 
Тип зв’язку H-SSB 

Робоча  
частота, кГц 

32,758 

Живлення 1 батарейка типу «Крона» 
Максимальна 

робоча  
глибина, м 

40 

Автономність  
у режимі 

standby, го-
дин 

25 30 

Вага  
з батареєю, г 

370 250 

Вартість, грн 32800 14500 
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перевищувати 1 милю (1,6 км) мають місце сильне перевідображення сиг-
налу — в основному від поверхні води та інших предметів — і температур-
ний градієнт, тому пристрої з ЧМ можуть використовуватись лише у вели-
ких відкритих водоймах на достатній глибині. 

Сформулюємо вимоги до корпусу пристрою: він повинен бути компак-
тним, мати достатню міцність, витримувати надлишковий тиск 5 кг/см2 

(5 атм).  
Для виготовлення корпусу в основному використовують товсту якісну 

пластмасу. Але також можливе використання металевих корпусів, напри-
клад алюмінієвого або титанового. Найкращим варіантом є використання 
пластикових корпусів, бо вони дешеві, прості у виготовленні, не схильні до 
корозії, мають малу вагу. До їхніх недоліків можна віднести досить малу 
міцність, але її цілком вистачає для глибин рекреаційного дайвінгу. 

Перспективи розвитку 

В подальшому планується розширення функціоналу розроблюваного 
пристрою із забезпеченням можливості зворотного зв’язку без викорис-
тання повнолицевих масок. Наприклад, як варіант розглядається додання мі-
ніатюрної клавіатури, за допомогою якої можна буде передавати повідом-
лення від аквалангіста до супроводу на поверхні. 

Література 
1. Why dive an IDM? // Ocean Reef Group, Italia. — Режим доступу : 

http://diving.oceanreefgroup.com. 
2. Модуль подводной связи OceanReef GSM G-Power SL // Снаряжение для дай-

винга и подводной охоты. — Дайвпрофи, Россия. — Режим доступу : 
http://www.diveprofi.ru/polnolic/polnolic_svyaz/33125. 

Анотація 

Проаналізовані основні вимоги до пристроїв підводного зв’язку, які призначені для 
рекреаційного дайвінгу. Розглянуто технічні та конструктивні особливості аналогічних 
модулів зв’язку. 

Ключові слова: підводний зв’язок, модуль зв’язку, рекреаційний дайвінг. 

Аннотация 
Проанализированы основные требования к устройствам подводной связи, которые 

предназначены для рекреационного дайвинга. Рассмотрены технические и конструктив-
ные особенности аналогичных модулей связи. 

Ключевые слова: подводная связь, модуль связи, рекреационный дайвинг. 

Abstract 
The main requirements to underwater communication devices for recreational diving are 

analyzed in the article. The technical and design features of analogous communication modules 
are considered. 

Keywords: underwater communication, communication device, recreational diving. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ВИМІРЮВАЧА ЗАПИЛЕННЯ 
РУДНИЧНОЇ АТМОСФЕРИ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 

Злідниченко Я. С., магістрант, e-mail: Yasok1111@gmail.com; 
Вовна О. В., д.т.н., проф., e-mail: Oleksandr.Vovna@donntu.edu.ua 
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний 

технічний університет», м. Покровськ, Україна 

Актуальність досліджень 
Одною з основних і найбільш небезпечних аварій на вугільних підпри-

ємствах є вибух метану та вугільного пилу, тому розробка вимірювача кон-
центрації пилу в атмосфері вугільних шахт є актуальною. До сьогодні не 
було можливості створити швидкодіючі вимірювачі концентрації вугіль-
ного пилу, які забезпечували необхідну точність та метрологічні характери-
стики [1]. На сьогоднішній день цю проблему можна розв’язати за допомо-
гою новітніх систем оптоелектронного вимірювального контролю концент-
рації метану та пилу в гірничих виробленнях вугільних шахт. Проте недо-
статній розвиток теоретичної бази вимірювачів концентрації пилогазових 
компонент перешкоджає створенню сучасних засобів аерогазового конт-
ролю в шахтах. 

Мета та задачі дослідження 
Метою є розробка вимірювача концентрації пилу, який є інваріантним 

до зміни температури та дисперсного складу вугільного пилу. Для досяг-
нення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

– обґрунтувати та розробити структуру вимірювача концентрації пилу; 
– розробити технічні вимоги до вимірювача. 

Результати досліджень 
Для вимірювального контролю запилення у шахтах необхідно розро-

бити структурну схему оптоелектронного вимірювача, який би працював у 
жорстких умовах рудничної атмосфери. Для того щоб вимірювач пилу мав 
високі метрологічні характеристики, необхідна відповідність його основним 
вимогам, що пред'являються до сучасних вимірювачів: 

– безперервність вимірювань концентрації пилу; 
– похибка вимірювань не повинна перевищувати ± 10 %; 
– нечутливість до зовнішніх дестабілізуючих факторів (тиск, темпера-

тура та вологість навколишнього середовища). 
– діапазон вимірювань від 0 до 3000 мг/м³. 
– номінальний час встановлення вихідного сигналу не більше 10 с. 
Структурну схему вимірювача концентрації пилу, що розробляється, 

наведено на рис. 1. Цей варіант є різновидом двопроменевої конфігурації, в 
якій один з каналів є вимірювальним, а другий дає прив'язку до нульового 
рівня оптичного поглинання. Як нульовий рівень оптичного поглинання ви-
ступає закрита кювета з нульовою концентрацією пилу. Це дає змогу ком-
пенсувати похибку від зміни дисперсійного складу вугільного пилу. 
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Рис.1. Структурна схема вимірювача концентрації пилу 

Випромінювання від СВД формується у вузький паралельний пучок. 
Після цього проходить крізь дільник оптичної потужності, який здійснює 
розгалуження пучка на два канали випромінювання: вимірювальний і ета-
лонний. Це забезпечує усунення дрейфів у оптико-електронній схемі на ко-
жному циклі вимірювань. Надалі оптичне випромінювання з обох каналів 
надходить до чутливого елементу – кремнієвого фотоприймача ФД. 

Як СВД запропоновано використовувати СВД фірми CREE типу 
C503B-BAN (=0,470 мкм), C503B-GAN (=0,527 мкм) і C503B-RAN 
(=0,624 мкм) [2]. Ці СВД мають максимальну силу світла від 23500 мкд 
(C503-BCN і C503-RAN) до 46100 мкд (C503-GCN) під час живлення пос-
тійним струмом з амплітудою 100 мА. Як ФД запропоновано використову-
вати фотодіоди фірми Vishay Semiconductors – BPW21 [3], які мають макси-
мальний коефіцієнт просторового та спектрального узгодження з обраними 
СВД. ФД типу BPW21R має високу інтегральну чутливість (не менше 
0,82 А/Вт) до спектра випромінювання з довжинами хвиль від 0,347 до 
0,813 мкм при високих показниках швидкодії (не більше 3 мкс). 

Сигнали надходять до схеми електронної обробки, яка включає попе-
редні підсилювачі фотодіодів (ПФП1 і ПФП2), потім сигнал з еталонного та 
робочого вимірювальних каналів надходять до диференціального підсилю-
вача (ДП). Різниця напруги надходить до нормуючого підсилювача (НП), 
аналого-цифрового перетворювача (АЦП) та мікропроцесора (МПС), що ре-
алізує обробку сигналів у цифровому вигляді на основі алгоритму лінійного 
багатокомпонентного аналізу. Одержані дані щодо концентрації пилу у ву-
гільних шахтах надходять до системи індикаторів та за протоколом RS485 
до системи аерогазового контролю (АГЗ) шахт УТАС [4]. 

У вимірювачі використовується двопроменевий оптико-абсорбційний 
метод, який дозволяє в режимі реального часу отримувати спектральні кое-
фіцієнти пропускання на різних довжинах хвиль зондуючого випроміню-
вання. Використання мікропроцесорного блоку в складі запропонованого 
вимірювача дозволяє розрахувати параметри функції розподілу частинок, 
масову концентрацію пилу та її дисперсність[4]. 
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Висновки 
Проаналізовано необхідність розробки сучасного вимірювача запи-

лення. Для вимірювального контролю концентрації пилу у вугільних шах-
тах розроблено структурну схему оптоелектронного вимірювача, який від-
повідає сучасним вимогам точності та швидкодії. Як СВД запропоновано 
використовувати світлодіоди фірми CREE, а як ФД продукцію фірми Vishay 
Semiconductors. У вимірювачі використовується двопроменевий оптико-аб-
сорбційний метод, який дозволяє в режимі реального часу отримувати спе-
ктральні коефіцієнти пропускання на різних довжинах хвиль і при цьому 
забезпечує високу точність. 

Література 
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Анотація 
Обґрунтовано та розроблено структурну схему вимірювача концентрації пилу в ат-

мосфері вугільних шахт. У вимірювачі використовується двопроменевий оптико-абсор-
бційний метод, який дозволяє в режимі реального часу отримувати спектральні коефіці-
єнти пропускання на різних довжинах хвиль і при цьому забезпечує високу точність і 
швидкодію. 

Ключові слова: вугільний пил, концентрація, оптичний метод, структура, вимірю-
вальна система. 

Аннотация 
Обоснована и разработана структурная схема измерителя в атмосфере угольных 

шахт. В измерители используется двулучевой оптико-абсорбционный метод, который 
позволяет в режиме реального времени получать спектральные коэффициенты пропус-
кания на разных длинах волн и при этом обеспечивает высокую точность и быстро-
действие. 

Ключевые слова: угольная пыль, концентрация, оптический метод, структура, 
измерительная система. 

Abstract 
Proved and developed a system block diagram measuring dust concentration in the atmos-

phere of coal mines. In the two-ray meter using optical absorption method that allows real-time 
to obtain spectral transmittance at different wavelengths and thus ensures high accuracy and 
speed. 

Keywords: coal dust concentration, optical method, structure, measuring system. 
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ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАФІКУ МКЦ 

Ступак Г. В., старший викладач каф. АТ, glib.stupak@donntu.edu.ua  
ДВНЗ «ДонНТУ», м. Покровськ, Украина 

 
Сьогодні людство оточене багаторівневим світом інфокомунікаційних 

середовищ, де всі методи обміну інформацією безупинно розвиваються для 
того, щоб відповідати новим вимогам технологій. Існуючі окремо  протягом  
багатьох років телекомунікаційні й інформаційні технології починають по-
ступово об’єднуються в єдиний простір інфокомунікацій, в основі форму-
вання якого лежать процеси конвергенції мереж телекомунікацій, обчислю-
вальної техніки й різних інформаційних засобів. Розвиток мереж, що базу-
ються на технології ІP, вибуховий ріст мереж мобільного зв'язку, широке 
поширення мультимедійних комп'ютерних технологій, з одного боку, і ба-
жання користувачів одержати доступ до великого набору послуг, що не за-
лежать від типу мережі, стають основними рушійними силами, які визнача-
ють прогрес інфокомунікацій. 

Об'єднання телекомунікаційних й інформаційних технологій в єдину 
галузь інфокомунікацій призвело до змін в організаційних структурах call-
центрів (центрів обробки викликів – ЦОВ). Останнім часом  call-центри по-
ступово змінюють свою специфіку і стають контакт-центрами (КЦ), або ме-
діа контакт-центрами (МКЦ), оскільки окрім телефонних засобів в них по-
чали використовувати можливості Інтернет, електронної пошти, факсиміль-
ного зв'язку, чата, технології баз даних. Ці фактори значно впливають на 
функціонування центрів обслуговування викликів й характер інформації що 
передається, а також безпосередньо на рішення клієнтів, оскільки останні 
можуть частіше звертатися до центра й одержувати інформацію різноманіт-
ними шляхами [1]. Алгоритми обслуговування і розподілу викликів, що за-
стосовуються  в МКЦ засновані і в своїй більшості, і повторюють алгоритми 
обслуговування в класичних Call-центрах. Такий підхід утворює нерівномі-
рну завантаженість операторів, унеможливлює якісно обслужити клієнта, 
створює черги, і провокує відхилення викликів які ініціюють самі клієнти 
або система автоматичного розподілу викликів. Всі ці фактори значно зни-
жують рівень якості обслуговування і задоволеності як клієнтів МКЦ так і 
замовників послуг (особливо в випадку аутсорсингу). 

Метою даної роботи є обгрунтування необхідності комплексного дос-
лідження і визначення типу трафіку який сьогодні домінує в МКЦ, та його 
характеристик. Правильне тлумачення вхідного потоку викликів МКЦ є ак-
туальною задачею і в перспективі дозволить виробити нові підходи з обслу-
говування, формування черг, рівномірного завантаження операторів та ко-
регування графіків роботи. Об’єктом дослідження повинен стати саме ме-
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діа-контакт-центр, а предметом –  потік викликів. Дослідження характерис-
тик трафіку ЦОВ неодноразово проводилось і висвітлено в роботах [1], [2],  
але переважно висвітлювались процеси викликів телефонної мережі. Дослі-
дження ж ЦОВ як МКЦ проводилось в роботі [2], але автор розглянув  в 
роботі лише телефонний сегмент. Отриманий результат засвідчив, що тип 
трафіку, який досліджувався, не відповідає Пуасонівській моделі, а має вла-
стивості самоподібності, тим самим вимагає абсолютно інших підходів як 
при формальному описі так і для подальшого аналізу якісних характеристик 
систем зв’язку і систем обслуговування. Таким чином існує нагальна необ-
хідність в визначені типів трафіку МКЦ та його характеристик.  

Як вказувалась раніше, МКЦ є більш інтегрованими в ІР-мережу, і їх 
представлення слід тлумачити саме як сегмент комп’ютерної мережі. Таке 
твердження підтверджено в [3].  

Ключовою відмінністю МКЦ від класичного ЦОВ є можливість здійс-
нення підключення до послуг операторів сучасними засобами інфокомуні-
кацій. 

Основним елементом МКЦ є ІP-платформа, що сполучає в собі апаратні 
й програмні засоби (маршрутизатор, комутатор, програмне забезпечення 
(ПЗ) ІP-АТС, VoІР-GW). Дана платформа виконує функції ступеню розпо-
ділу викликів (СРВ) класичного ЦОВ й інтелектуального центру, що забез-
печує працездатність МКЦ в умовах конвергентних процесів у мережах.  

Формально, ІP-платформа й набір серверного устаткування з відповід-
ним ПЗ повинні забезпечувати обробку операторами МКЦ наступних типів 
запитів й звернень клієнтів: 

 запити (дзвінки) із ТМЗК; 
 запити з використанням технології ІP-телефонии; 
 запити за допомогою Skype; 
 звернення з використанням електронної пошти, класичної пошти; 
 звернення до операторів МКЦ, які направляються через Інтернет з 

використанням "текстового чата" або ІCQ.; 
 запити, отримані по засобах факсимільного зв'язку; 
 запити, отримані з метою запиту послуги Call Back. 
Зміни якісного складу й ріст кількості МКЦ порозумівається перероз-

поділом вхідних потоків викликів [3]. На сьогоднішній день, відповідно до 
маркетингових досліджень ринку спостерігається динаміка до збільшення 
не «класичного» навантаження на КЦ, що наочно ілюструє рисунок 1. 
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Рисунок 1. Розподіл типів сервісів 

 
З погляду  технічної реалізації центрів обробки викликів (call-центри, 

КЦ, МКЦ), як показують проведені дослідження ВАКЦ й Українською асо-
ціацією директ маркетингу (УАДМ), спостерігаються тенденції переходу 
від апаратної реалізації СРВ до програмної. Відповідно до [3], все більшу 
популярність здобувають програмні платформи на базі відкритих й умовно 
безкоштовних систем - Asterіsk. Таким чином, ключовою особливістю ево-
люції ЦОВ в умовах конвергентних мереж є тенденція переходу від апарат-
них платформ СРВ до програмних і представлення їх як сегментів 
комп’ютерної мережі, також слід зазначити зростання кількості медіавикли-
ків у співвідношенні із класичними.  

Як вказувалось раніше, в роботі [2] було виконано дослідження класи-
чного телефонного трафіку, що поступає в МКЦ, але не були враховані ме-
діавиклики, які на даний момент створюють не менш як 60% від загального 
навантаження. Виходячи з того, що сучасні МКЦ будуються за правилами 
комп’ютерних мереж і в них передається ІР-трафік, для більш детального 
визначення характеристик і типів потоків можна застосувати схему для 
зняття статичних характеристик, що запропонована в [4].  
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Анотація 
В статті обгрунтовується неохідність дослідження та класифікації типів і характе-

ристик трафіку, що надхоить до конвергентних центрів обслуговування викликів – медіа-
контакт центрів. Існуючі алгоритми планування та розподілу навантаження на операто-
рів МКЦ показують свою неефективність, що поянюється використанням Пуасонівских 
моделей та теорії масового обслуговування. Але існуче вхідне навантаження за своєю 
поведінкою не відповідає вказаним моделям, у зв’язку з чим існує необхідність більш 
тонкого дослідження структури вхідних потоків.  

Ключові слова: медіа-контакт центр, алгоритм, навантаження, потік, оператор. 

Аннотация 
В статье оосновывается необходимость иследования и классификации типов и ха-

рактеристик трафика, который поступает в конвергентные центры обслуживания вызо-
вов – медиа-контакт центры. Существующие алгоритмы планирования и распределения 
нагрузки на операторов МКЦ показывают свою неэффективность, что объясняется ис-
пользованием Пуассоновских моделей и теори массового обслуживания. Но существую-
щая входная нагрузка по своему поведению не отвечает указанным моделям, в связи с 
чем имеется необходимость более тонкого исследования структуры входных потоков  

Ключевые слова: медиа-контакт центр, алгоритм, нагрузка, поток, оператор. 

Abstract 
Proved and developed a system block diagram measuring dust concentration in the atmos-

phere of coal mines. In the two-ray meter using optical absorption method that allows real-time 
to obtain spectral transmittance at different wavelengths and thus ensures high accuracy and 
speed. 

Keywords: coal dust concentration, optical method, structure, measuring system. 
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Кисляк О.И. , магистрант, kissolya13@gmail.com 

Цололо С.А. , канд. техн. наук, доц., s.solos@gmail.com 
ДонНТУ, г. Покровск, Украина 

 
Развитие ОС Android и ее носителей приводит к появлению новых фу-

нкций и возможностей, что дает стимул разработчикам создавать новые и 
интересные приложения. Также возникает необходимость в защите персо-
нальных и корпоративных данных на пользовательском устройстве. Данная 
защита может быть реализована с помощью анализатора трафика (сниф-
фера). Приложения данного типа работают в фоновом режиме, пропуская 
через себя весь трафик и анализируя пакеты данных. 

На рис. 1 изображена структура проекта. Далее рассмотрим более дета-
льно каждый элемент. 

Основной составляющей программного комплекса является анализатор 
трафика. Данный компонент при установке на Android-устройство получает 
все необходимые разрешения, и после этого обязан работать на постоянной 
основе в фоновом режиме. Сниффер должен пропускать через себя получен-
ные и отправленные пакеты данных и анализировать их в соответствии с 
критериями поиска – они задаются администраторами и подгружаются 
извне. Для того, чтобы результаты были более точными, используются раз-
ные подходы нечеткого поиска. После анализа пакеты необходимо передать 
в зашифрованном виде дальше, а при обнаружении подозрительных ситуа-
ций – сохранить в базу данных. 

Существует несколько возможных подходов к реализации анализатора 
трафика. Первый – это использование перекомпилированной библиотеки 
tcpdump. Данная библиотека была написана на языке С/С++, и для ее испо-
льзования необходимо использовать нативный метод разработки и Android 
NDK. Нативный подход приводит к увеличению быстродействия работы 
приложения, но для его нормального функционирования необходимо нали-
чие root-прав на устройстве. Такой подход подвергает опасности пользова-
теля и его данные.  

 
Рисунок 1. Архитектура проекта 
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Существует несколько вариантов реализации кроссплатформенного 
сниффера, однако не все из них могут обеспечить реализацию заданного фу-
нкционала в необходимом объеме. Например, одним из таких методов явля-
ется установка локального прокси-сервера. Данный способ имеет ряд недо-
статков, одним из которых является отсутствие возможности выстроить це-
почку из нескольких прокси, соответственно и приложение перех-
ватывающее трафик может быть только одно [1]. 

Все эти проблемы можно решить, если реализовать вместо прокси-сер-
вера VPN-сервер. Этот подход позволяет реализовать анонимность пользо-
вателя в незащищенной сети, а также обезопасить передачу данных, кроме 
этого благодаря использованию средств криптографии возможно реализо-
вать закрытый канал передачи данных через общедоступные сети [2].  

Для реализации анализатора трафика будет использоваться защищен-
ный VPN-туннель между устройством и удаленным сервером. Подключение 
удалённого пользователя к VPN производится посредством сервера дос-
тупа, который подключён как к внутренней, так и к внешней (общедоступ-
ной) сети. При подключении удалённого пользователя или установке соеди-
нения с другой защищённой сетью, сервер доступа требует прохождения 
процесса идентификации, а затем процесса аутентификации. Для работы с 
VPN Android SDK предоставляет стандартный набор классов и функций. 

По результатам анализа можно сказать, что последний из рассмот-
ренных подходов является наиболее подходящим для реализации анализа-
тора.  

Жизненный цикл сниффера также играет важную роль. Во время ра-
боты приложения может возникнуть нехватка памяти, в следствии чего си-
стема будет убивать существующие процессы для ее освобождения. Во 
избежание необходимо повысить приоритет процесса-хоста сервиса [3]. 
Если произойдет завершение, система позже попытается перезапустить сер-
вис. 

Связующим компонентом между приложениями и устройствами явля-
ется база данных. В качестве СУБД будет использоваться SQLite, так как 
имеет ряд преимуществ – она доступна на любом Android-устройстве, в ка-
честве протокола обмена использует API библиотеки SQLite, что упрощает 
программ и увеличивает быстродействие. Для получения доступа к базе с 
любого устройства, необходимо разместить ее в облачном хранилище. Су-
ществует множество облачных хранилищ, и в проекте было принято реше-
ние использовать безопасное хранилище Dropbox. Его API имеет обширный 
набор классов и функций для разработчиков, и удобные методы для на-
стройки взаимодействия приложений и папок.  

Еще одним элементом программного комплекса является утилита 
администратора. Она поддерживает работу с правами доступа и должна ре-
ализовывать необходимую защиту данных. В зависимости от прав, админи-



63 
 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2016 
 

стратор имеет возможность выполнять различные действия над существую-
щими критериями, и добавлять новые. Кроме этого он может просматривать 
и обрабатывать существующих подозрительных ситуаций с различными 
фильтрами. Данное приложения реализовывается с помощью стандартных 
компонентов Android SDK. 

Таким образом, новизна работы заключается в использовании VPN-
соединений для перехвата, обработки и контроля содержимого сетевых па-
кетов, а практическая ценность состоит в разработке (анализатора трафика) 
для ОС Android. Предлагаемая система может быть установлена как на кор-
поративных мобильных смартфонах, так и на личных устройствах пользо-
вателей. Это позволяет реализовать популярную ныне в корпоративной 
среде модель использования BYOD (Bring Your Own Device). Важнейшей 
проблемой модели является безопасность и контроль данных. Предлагаемое 
в работе приложение берет на себя решение части этих проблем. Перспек-
тивами разработки является создание централизованной структуры конт-
роля с веб-интерфейсом и настройкой прав доступа. 
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Анотація 
Аналізатори мережевої активності є засобом вирішення мережевих проблем, але часто ви-

користовуються і для контролю даних в корпоративному середовищі. У зв'язку з великою попу-
лярністю мобільних пристроїв та їх використання в робочому процесі, існує необхідність конт-
ролю персональних і корпоративних даних на цих пристроях. В роботі розглянуті і проаналізо-
вані підходи до розробки аналізатора трафіку для операційної системи Android та наведено зага-
льну архітектуру відповідного програмного комплексу. 

Ключові слова: аналізатор трафіку, нативний додаток, Android, VPN 

Abstract 
Analyzers network activity was initially developed as a means of resolving network problems. 

However, for quite a long time, the company used to monitor network activity, to preserve corporate 
secrets. Nowadays, mobile devices and tablets gaining popularity, there is a need to protect personal and 
corporate data on these devices. This article will consider ways of development a traffic analyzer for the 
Android operating system. 

Keywords: traffic analyzer, native app, Android, VPN. 

Аннотация 
Анализаторы сетевой активности являются средством решения сетевых проблем, но часто 

используются и для контроля сетевой активности в корпоративной среде. В связи с большой 
популярностью мобильных устройств и их использованию в рабочем процессе, существует 
необходимость контроля персональных и корпоративных данных на этих устройствах. В работе 
рассмотрены и проанализированы подходы к разработке анализатора трафика для операционной 
системы Android, а также предложена архитектура соответствующего программного комплекса. 

Ключевые слова: анализатор трафика, нативное приложение, Android, VPN 
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ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ IP-СЕТЕЙ 

Прокушев А. Н., магистрант, and9ua@ya.ru  
Ступак Г. В., старший преподаватель АТ, glib.stupak@donntu.edu.ua  

Бойко В. В., старший преподаватель АТ, glorytown@ukr.net 
ГВУЗ «ДонНТУ», Покровск, Украина 

Появление новых цифровых технологий позволяет создавать системы 
связи нового поколения, особенностью которых есть качество связи и под-
держка широкого спектра функций. Задача данного исследования – подо-
брать среду имитационного моделирования, которая отображает реально 
действующие информационные потоки и процессы, протекающие в сетях.  

Имитационные модели – особый класс математических моделей. Такие 
модели представляют собой, как правило, компьютерную программу, кото-
рая шаг за шагом воспроизводит события, происходящие в реальной сис-
теме. При имитационном моделировании сети связи не требуется наличие 
оборудования — его работа имитируется программным обеспечением, дос-
таточно точно воспроизводящим все основные особенности и параметры ре-
ального оборудования и возможные этапы будущего развития. 

Для имитационного моделирования нужно определить среду модели-
рования, модель события для обслуживания сети, которая позволит оцени-
вать основные характеристик пакетов: интервал поступления, длительность 
пакетов, длительность обслуживания пакетов. 

Реальная схема сети представлена на рис. 1.  

 
Рисунок 1. Предложенная схема сети 

Как следует из анализа схемы сети, она представляет собой сложную 
иерархическую структуру, которая построена на базе разнородных 
устройств (коммутаторы 2-го и 3-го уровня, маршрутизаторы, сегмент до-
ступа, серверная часть и демилитаризованная зона, через которую осу-
ществляется внешнее подключение). Апробацию различных методов повы-
шения и обеспечения QoS на данной сети производить проблематично, так 
как на сегодняшний день она полноценно функционирует, отсюда вытекает 
необходимость сред и средств имитационного моделирования. 
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При построении крупных сетей необходимо учитывать разнообразные 
источники трафика — такие, как трафик базы данных, файловый докумен-
тооборот, IP-телефонию и IP-видеосвязь, и многие другие. Каждый вид тра-
фика предъявляет свои требования к качеству транспорта и показателям 
пропускной способности. В то же время для расчета широко используется 
примитивный метод, основанный на простом арифметическом суммирова-
нии потоков данных от разных источников с учетом эмпирического 
«коэффициента взрывоподобности трафика». [1] [2] 

Сейчас на рынке ПО моделирования сетей связи доступно достаточное 
количество разноплановых пакетов программ. Программные системы моде-
лирования могут быть узко специализированными и достаточно универ-
сальными, позволяющие имитировать сети самых различных типов. Прин-
ципиальное различие заключается только в языке программирования испо-
льзуемого для реализации пользовательских функций и протоколов. 

В таблице 1 приведены характеристики нескольких популярных систем 
имитационного моделирования различного класса - от простых программ, 
до мощных систем, включающих библиотеки имеющихся на рынке уст-
ройств и позволяющих автоматизировать исследование изучаемой сети. [4] 

Существуют специальные, ориентированные на моделирование вычис-
лительных сетей программные системы, в которых процесс создания мо-
дели упрощен. Такие программные системы сами генерируют модель сети 
на основе исходных данных о ее топологии и используемых протоколах, об 
интенсивностях потоков запросов между компьютерами сети, протяженно-
сти линий связи, о типах используемого оборудования и приложений. [3] 

Также системы можно классифицировать по типу исходного кода – за-
крытые и открытые. Изначально системы с открытым кодом были результа-
том свободного сотрудничества программистов-добровольцев (практика 
свободного обмена результатами своей работы). Можно выделить ряд преи-
муществ этого класса: бесплатное распространение, независимость, функ-
циональность, низкое количество ошибок, безопасность.Традиционные си-
стемы с закрытым кодом в законченном виде представляют собой потреби-

  
Таблица 1 

Наименование Цена Примечания 
Caci Products Co. 
COMNET III 

$35 000 LANs, X.25, ATM, Frame Relay, протоколымарш-
рутизации IP. Реализация собственного кода на 
SIMSCRIPT. Анимация. 

MIL3 Inc. 
OPNET Modeler 

$40 000 Fixed/wireless LANs, X.25, ATM, Frame Relay, In-
telligent Networks, Web caching, http и т.п., реали-
зация собственного кода на C++. Анимация. Ис-
ходный код библиотек частично открыт. 

VINT project. 
Network simulator 
version 2 (ns2) 

— Fixed/wireless LANs, X.25, ATM, Frame Relay, 
Web caching, http, все разновидности tcp и т.п.,ре-
ализация собственного кода на C++ иtcl/otcl. Ани-
маци. Исходный код полностью открыт. 
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тельские товары, которые продаются или лицензируются для массового пла-
тного использования. Такие системы намного популярнее ПО с открытым 
кодом. Они проще в установке и использовании, но в свою очередь менее 
гибкие в плане настроек.  

Исходя из проведенного анализа, программный продукт NS2 является 
наиболее подходящим средством моделирования сетей в условиях решения 
поставленной задачи. NS2 является объектно-ориентированным ПО, ядро 
которого реализовано на языке С++. В NS2 на уровне ядра реализованы по-
чти все известные протоколы сетей связи. NS2 разрабатывался как програ-
ммное обеспечение с открытым исходным кодом (open source code software 
— OSS). Такое ПО распространяется бесплатно — без каких либо ограниче-
ний на право использования, модификации и распространение. Еще одним 
свойством программного обеспечения OSS является возможность модифи-
кации ядра программы и гибкая настройка в соответствии с требованиями 
конкретного пользователя. 
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Анотація 
В роботі вирішується задача визначення оптимального інструмента імітаційного моделю-

вання для існуючих мереж, або мереж, що знаходяться в стадії проектування. Можуть застосо-
вуватись засоби моделювання, за допомогою яких розроблюються моделі, що повторюють інфо-
рмаційні процеси, що проходять в мережах, для визначення оптимального розподілу ресурсів 
мережі, а також технологій, що використовуються. Найбільш придатним інструментом є NS2.  

Ключові слова: Моделювання, мережа, NS2. 

Аннотация 
В работе решается задача определения оптимального инструмента имитационного модели-

рования для существующих сетей или находящихся в стадии проектирования. Могут использо-
вать средства моделирования, с помощью которых разрабатываются модели, воссоздающие ин-
формационные процессы, протекающие в сетях, для определения оптимального распределения 
ресурсов сети, а так же используемых технологий. Наиболее удобным инструментом является 
NS2. 

Ключевые слова: Моделирование, сеть, NS2. 

Abstract  
The problem of determining the optimal instrument of simulation modeling(tool) for the existing 

networks or being in a design stage is solved in the paper. Modeling tools which are used to develop 
models recreating information processes, which take place in networks, for determining the optimal 
distribution of network resources and also for the technologies used. The most convenient tool is NS2.  

Keywords: Simulation, network, NS2. 
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РОЗРОБКА БЕЗПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ СИСТЕМИ 
КОНТРОЛЮ МЕТАЛОВКЛЮЧЕНЬ У СУПИЧІЙ СИРОВИНІ 

Заміховський Л.М., д.т.н, професор, завідувач кафедри, 
leozam@ukr.net; 

Левицький І.Т., асистент кафедри, letis@ukr.net; 
кафедра «Інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем», 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 
Івано-Франківськ, Україна 

 Якість  сировини, що транспортується конвеєрною лінією, обумовлює 
на лишень ефективність подальшого протікання технологічного процесу ви-
готовлення продукції, але і визначає технічний стан технологічного облад-
няння і, як наслідок –   якість продукції.  Проте не завжди можливо забезпе-
чити задану якість вхідної сировини. Останнє обумовлено потраплянням в   
сировину   предметі, що становлять загрозу як для якості випускаємої про-
дукції, так  і технічного стану технологічного обладнання.  

Зачасту такими предметами стають деталі і вузли машин та спецтех-
ніки, що приймають участь у видобутку сировини, наприклад – зуби ковшів 
екскаваторів, траки гусениць бульдозерів, пакувальна стрічка, пломби, бі-
рки, дріт, скоби [1]. Тому переважну кількість чужорідних включень стано-
влять чорні метали. 

Серед відомих методів контролю металовключень у сипучій сировині 
найбільш перспективними є методи [2,3]. Проте в силу складної технічної 
реалізації, а також обмежених технічних можливостей, дані методи не мо-
жуть у повній мірі задовольнити потреби сучасного виробництва. В резуль-
таті було запропоновано метод контролю металовключень у сировині на 
стрічковому конвеєрі [4], що полягає у створенні скануючого сигналу із ру-
хомим максимальним значенням амплітуди напруженості магнітного поля 
«дзвоноподібної» форми. Структурна схема системи  зображена на рис.1. 

 
Рисунок 1. Структурна схема системи контролю металовключень:  

1 - конвеєрна стрічка, 2 – випромінюючий блок, 3 – приймальний блок, 4 – підсилю-
вач сигналу, 5 – підсилювач потужності, 6 – мікропроцесорний пристрій, 7-сировина, 

8 – маркувальний пристрій, 9 – давач швидкості, 10 - металовключення. 
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Скануючий сигнал генерується магнітними котушками розміщеними в 
одному ряду перпендикулярно руху конвеєрної стрічки. Прийнятий дава-
чами магнітного поля системи аналоговий скануючий сигнал оцифрову-
ється у блоці обробки сигналів і записується у память мікроконтролера.  

У випадку мобільних конвеєрних ліній, а також необхідності в кількох 
точках контролю вартість системи значно зростає, так як пристрій обробки 
інформації (мікропроцесорний пристрій) по вартості становить основу всієї 
системи. Тому актуальною є розробка системи в якій використовується  
один блок обробки інформації для кількох вимірювальних блоків, що забез-
печить зменшення вартості системи і дозволить організовати централізо-
вану обробки вхідної інформації. Окрім цього, така централізація дозволяє 
більш зважено і гнучко приймати рішення при виявленні і видаленні мета-
ловключень із вхідної сировини.  

Проте проблема в реалізації такого типу системи полягає в забезпеченні   
мобільності тієї її частини, яка виконує функцію давача, що призводить до 
необхідністі побудови безпровідної системи зв’язку між давачами  рознесе-
ними по різних точках конвеєрної стрічки.  Це забезпечить відсутність пот-
реби у провідниковій лінії зв’язку. Окрім цього, така структура системи до-
зволить в стислі терміни її розгорнути при перевезенні технологічної лінії в 
іншу місце видобутку сировини.  

Перспективним і ширико розповсюдженим є WI-FI канал передачі да-
них. Bluetooth-канал в порівнянні із WI-FI має значно менший радіус дії, що 
не дозволяє рознести на значні відстані давачі від блоку обробки інформації. 
Давачі з безпровідною системою передачі даних є малорозповсюдженими, 
а ті що представлені на ринку відлякують високою ціною. В результаті реа-
лізувати безпровідну систему контролю металовключень з використанням 
промислових давачів доволі складно і фінансово затратно. Для реалізації 
безпровідної системи контролю металовключень було обрано WI-FI модуля 
ESP8266 (рис.2). 

WI-FI модуль ESP8266 дає мож-
ливість організовувати WI-FI кому-
нікацію із мінімальним ціновими за-
тратами, і отримувати при цьому до-
волі широкий фукціонал. Серед них: 
- живлення 3.3В; 
- струм до 215 мА в режимі пере-
дачі і до 62 мА під час прийому 
- 802.11 b/g/n протокол 
- +20.5dBm потужність  
- вбудований мікроконтролер 

- управління через AT-команди 
- максимальна дистанція зв’язку 100 метрів. 
- UART протокол для передачі даних і команд 

 
Рисунок 2. Загальний вигляд WI-FI мо-

дуля ESP8266 
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Модуль має можливість роботи в трьох режимах: «клієнт», «точка дос-
тупу», суміщений режим (точка доступу і клієнт). Широкий спектр АТ-
команд дозволяє модулю через мікроконтролер управління повноцінно пра-
цювати в будь-якому із режимів. Передбачено як UDP так і TCP з’єднання. 
Окрім цього, на модулі розміщено роз’єм для підключення зовнішньої ан-
тени, що дозволить збільшити радіусу зв’язку. В результаті створюються 
широкі можливості для створення власної мережі або підключення до вже 
існуючої.  

Застосування даного модуля створює широкі можливості для реалізації 
безпровідної системи контролю металовключень у сипучій сировині в умо-
вах мобільних конвеєрних ліній.  
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Волошин. – № 2008122151/03 ; заявл. 2.06.08 ; опубл. 20.01.10, Бюл. № 2.  

4. Патент 106959 Україна, МПК B07В15/00. Спосіб локалізації та ідентифікації 
металовключень у сировині на стрічковому конвеєрі та система для його реалізації 
[Текст] / Заміховський Л. М., Євчук О. В., Левицький І. Т. – заявник і патентовласник. – 
№ а201315542 ; заявл. 30.12.13 ; опубл. 27.10.14, Бюл. № 20. 

Анотація 
Запропоновано застосування модуля ESP8266 для побудови безпровідної системи 

контролю металевих включень в сировині в умовах мобільної конвеєрної лінії. Розгля-
нуто характеристики даного модуля.  

Ключові слова: давач, металеві включення, WI-FI, модуль ESP8266. 
Аннотация 

Предложено использовать модуль ESP8266 для построения беспроводной системы 
контроля металлических включений в сырье (глина, сыпучие материалы, т.п.) в условиях 
мобильной конвейерной линии. Рассмотрены характеристики данного модуля. 

Ключевые слова: датчик, металлические включения, WI-FI, модуль ESP8266. 
Abstract  

       Using ESP8266 module  for building of the  wireless control systems of metallic inclusions 
in the raw material (clay, bulk materials, etc.) in terms of mobile conveyor line was proposed. 
The characteristics of this module was examined. 

       Keywords: sensor, metallic inclusions, WI-FI, ESP8266 module 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТЕЙШЕГО SDR-ПРИЕМНИКА В 
КАЧЕСТВЕ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СИГНАЛОВ 

Гайдук К.Н.,бакалавр, kostia137@ukr.net 
ДонНТУ, г. Покровск, Украина 

Актуальность  

В условиях современной миниатюризации радиокомпонентов, распро-
странению цифровой обработки сигналов, становится популярным исполь-
зования технологии SDR (Software Defined Radio) для приемо-передатчиков. 
Так как это позволяет перенести многие функции из физической реализации 
в программную, становится возможным значительно расширить диапазон и 
функциональность приемников, а так же уменьшить их стоимость и габа-
риты. 

Использование дешевых реализаций SDR-приемников, стоимостью до 
20 долларов, при их небольшой доработке, открывает широкие возможно-
сти для проведения измерений, исследования сигналов в лабораторных и 
любительских условиях. В широком диапазоне — от 100 Гц до 1700 мГц 

Цель и задачи исследования 

Цель – подбор элементной базы для реализации лабораторного стенда 
по исследованию характеристик радиоэфира в диапазоне 100Гц - 1700 мГц. 
Для достижения поставленной цели предполагается использовать sdr-при-
емник (тв-тюнер) “DTV -T+DAB- dongle”. 

Результаты 

Принцип работы SDR основы-
вается на оцифровке принятого ра-
диосигнала и дальнейшей обра-
ботке его уже в цифровой форме, 
что позволяет выделить узкополос-
ные сигналы в условиях помех, де-
модулировать практически любые 

виды модуляций, обрабатывать  сигнал без использования громоздких ана-
логовых схем. 

Характеристики приемника определяются, в основном, используемым 
АЦП, который работает на частоте принимаемого сигнала, либо сигнал пе-
реносится на «нулевую» - промежуточную частоту, а затем оцифровыва-
ется. 
 

Рисунок 1. Структурная схема SDR-
приемника 
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Возможности же 
ограничиваются 

только используемым 
программным обес-
печением. Большая 
нагрузка по  обра-
ботке принятого сиг-
нала лежит на исполь-
зуемом компьютере, 
поэтому для каче-
ственной обработки 
требуются доста-
точно мощные ПК, 
однако, в современ-
ных условиях это не 
является проблемой. 

Китайская про-
мышленность мас-

сово выпускает такие полезные устройства, как “DTV+T  dongle” на чипах 
RTL2832U и Rafael Micro R820T, который по задумке производителя явля-
ется ТВ-тюнером, однако по прямому назначению мало кем используется, 
так как в нем был обнаружен недокументированный режим, в котором воз-
можно прямое управление по USB  чипом RTL2832U[2], благодаря чему из 
устройства можно получить оцифрованный спектр шириной до 3 мГц в диа-
пазоне от 24 до 1700 мГц. Чип тюнера R820T  обеспечивает волновое сопро-
тивление входа — 50 Ом, чувствительность — около 0,25мкВ [1]. 

Может работать с различным программным обеспечением под 
Windows и Linux. 

В совокупности с программами типа  
SDR-SHARP, либо самостоятельно 
написанным программным обеспе-
чением, данное устройство позво-
ляет исследовать спектральные ха-
рактеристики сигналов, наглядно 
показать спектры сигнала при раз-
личных видах модуляции, показать 
воздействие соседних каналов и по-
мех на принимаемый сигнал, демо-
дулировать практически все виды 

модуляций, так же возможно использование в качестве сканирующего при-
емника. С применением софта типа RfDSP GSM Scanner, возможно иссле-
дование  GSM сигналов. 

 
Рисунок 2.  Принципиальная схема приемника на чи-

пах  RTL2832U и Rafael Micro R820T 
 

Рисунок 3. Спектры сигналов в 
программе SDR-SHARP 
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Устройство обладает неплохой 
чувствительностью: порядка 0,25 
мкВ, что является одновременно и 
плюсом и минусом, так как прием-
ник не имеет полосовых диапазон-
ных фильтров, и чип  R820T соби-
рает одновременно помехи со всего 
частотного диапазона приемника, 
что вносит существенные искажения 
и затрудняет прием слабых сигналов. 

Для устранения этого недо-
статка требуется дополнить схему 
коммутируемыми  диапазонными 
фильтрами на нужные диапазоны, а 

так же аттенюатором, который позволит управлять чувствительностью 
устройства. 

Приемник может принимать сигналы не ниже минимальной частоты, 
на которой способен работать чип тюнера — а именно 24 мГц.  Чтобы иметь 
возможность принимать сигналы от 100 Гц до 24 мГц необходимо добавить 
схему конвертера. 

Выводы 

Приемник имеет малую цену, и при небольших доработках, стоимость 
которых сопоставима со стоимостью самого устройства, позволяет исполь-
звовать его как альтернативу дорогостоящему лабораторному оборудова-
нию. 

Однако, для полноценного применения в качестве измерительного при-
бора и многодиапазонного приемника необходимо внести несколько суще-
ственных доработок: 

Для увеличения избирательности — добавить коммутируемые полосо-
вые фильтры [3] на интересующие диапазоны, сохранив возможность ком-
мутировать сигнал напрямую ко входу приемника. Селективность прием-

ника будет зависеть от параметров вы-
бранных фильтров. 

Для расширения диапазона прини-
маемых сигналов ниже минимальной 
частоты, на которой может работать 
чип  R820T (а это 24 мГц) необходимо 
добавить в схему дополнительный гете-
родин и смеситель[3], сохранив воз-

можность его отключения. При умножении сигнала частотой  от 100 Гц до 
24 мГц  на частоту гетеродина  

Рисунок 4.Спектр сигналов GSM- диапа-
зона.Сигналы окрашены соответственно 

операторам 
  

Рисунок 5. Схема полосового фильтра 
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(оптимально — 40 – 80 
мГц) сигнал будет пере-
носится в приемлемый 
для приемника частот-
ный диапазон. 
Для устранения влияния 
мощных сигналов, кото-
рые могут «запереть» 
входные каскады прием-

ника — ввести в схему аттенюатор со ступенчатым переключением деления 
входного сигнала. 

 
Література  

1. R820T Datasheet       http://www.rafaelmicro.com/ 
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3. ББК 32.884.19 Л25  Я строю КВ-радиостанцию / Лаповок Я.С.  —  Москва, «Пат-

риот», 1992 — 20 с., 24 с. 
 

Аннотация 
Представлены возможности модернизации бюджетного SDR-приемника с целью 

использования в качестве лабораторного оборудования для исследования сигналов ши-
рокого радиочастотного диапазона. Описаны необходимые доработки для полноценного 
использования, улучшения параметров и расширения возможностей устройства. 

Ключевые слова:  Software Defined Radio, исследования спектра, измерения, модер-
низация приемника, избирательность. 

Анотація 
Представлено можливості модернізації бюджетного SDR- приймача з метою вико-

ристання в якості лабораторного устаткування для досліджень сигналів у широкому ра-
діочастотному діапазоні. Описано необхідні допрацювання для повноцінного викорис-
тання, покращення параметрів та розширення параметрів пристрою. 

Ключові слова:  Software Defined Radio, дослідження спектру, вимірювання, моде-
рнізація приймача, селективність 

Abstract 

The paper deals with the affordable SDR-receiver and the major possibilities of its 
upgrading and following usage as an appliance to explore the signals of wide-range radio 
frequency spectrum. The author draws on the measures necessary for successful exploiting, 
including options’ improvement, settings and others methods to enhance device’s capabilities.  

Keywords: Software Defined Radio, Spectrum research, improvements, receiver 
upgrades, selectivity, demodulation 
  

Рисунок 6. Блок-схема устройства с доработками 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛОКАЛЬНОЙ ПЕРЕГРУЗКИ В СОТОВОЙ 
СЕТИ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ UMA 

Удовенко. С. С. , магистрант, sergeydon429@gmail.com;  
 Донецкий национальный технический университет,  

г.Покровск, Украина 

Вследствие быстрого развития телекоммуникационных технологий и 
средств связи возросло количество предоставляемых услуг пользователю. 
Теперь сотовая связь не ограничивается лишь передачей голосового тра-
фика и текстовых сообщений. Нагрузка на сотовую сеть значительно воз-
росла за счет предоставления услуг ШПД, что дало операторам связи допол-
нительную прибыль. Но вместе с ней компании предоставляющие услуги 
связи столкнулись с проблемой перегрузок в сети из-за роста передаваемых 
данных абонентами. Наиболее ощутимо это в местах скопления большого 
количества людей во время проведения массовых мероприятий (концертов, 
футбольных матчей, праздников городского значения и т.д.). А в связи с ро-
стом производства смартфонов и спроса на услуги передачи данных, кото-
рые предъявляют повышенные требования к полосе пропускания (напри-
мер, передача потокового видео), эта проблема будет становиться всё акту-
альней.  

Для её решения, операторы прибегли к рассмотрению применения фем-
тосот (Femtocell) и развертыванию дополнительных сетевых инфраструк-
тур, которые позволили бы удовлетворить возрастающий объём трафика. 
Однако применение такого способа потребует больших затрат, и не будет 
эффективно из-за темпов роста спроса на услуги. Основная доля высокоско-
ростной передачи данных приходится на мобильные телефоны с функцией 
Wi-Fi, перенос основной нагрузки на Wi-Fi-сети будет более эффективен 
вследствие множества преимуществ (рис. 1) [3]. 

 
Рисунок 1. Сравнение технологий фемтосот и Wi-Fi 
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К тому же, в перспективе это решение благоприятно скажется при раз-
вертывании LTE сетей и возьмёт на себя большую часть нагрузки.  

Для осуществления перенаправления потоков данных эффективнее 
всего подходит технология UMA.От оператора не потребуется пересмотра 
существующего частотного планирования (Wi-Fi использует частоты в пре-
делах 2,4 ГГц), что в свою очередь скажется на более низкой цене лицензи-
рование частот под Wi-Fi, по сравнению с критически ограниченным диапа-
зоном под GSM [1]. 

 

 
Рисунок 2. Структурная схема организации сети UMA 

 
Двухрежимный абонентский терминал сам определяет возможность 

получения услуг через одну из сетей (GSM/Wi-Fi), но приоритет отдается 
Wi-Fi сети. Абоненты, которые не имеют двухрежимных трубок, будут под-
ключаться к сети GSM. Wi-Fi точки доступа включены в существующую 
транспортную IP-сеть, которая используется для транспортировки пакетов 
EDGE. Эта IP-сеть подсоединяется к UMA Network Controller (UNC), что в 
свою очередь включен в классический MSC. Шлюзование между MSC и 
UNC происходит через шлюзы WMG (Wireless Media Gateway) —  для под-
держки голосовой несущей UMA, и SeGW (Security Gateway — шлюз без-
опасности) — для защиты UMA. На UNC происходит пакетирование и ко-
дирование голоса, при роуминга Wi-Fi/GSM, и распаковки и декодирования 
при обратной передачи [2,3]. 

Обобщенный принцип работы  

1. Мобильный абонент с двухрежимным терминалом UMA попадает в зону 
действия сети нелицензируемого беспроводного доступа, с которой дан-
ный терминал UMA может взаимодействовать. 
2. После подключения терминала UMA к точке доступа он связывается с 
контроллером UNC по широкополосной IP-сети общего пользования для 
аутентификации, авторизации и доступа к услугам GSM и GPRS по бе-
спроводной сети нелицензируемого доступа. 
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3. В случае успешной авторизации происходит обновление информации о 
местоположении абонента, которая хранится в опорной сети. 
4. В зависимости от конфигурации терминала UMA, мобильная связь уста-
навливается либо с нелицензируемой мобильной сетью доступа (UMAN) 
или сетью GSM/EDGE RAN. 
5. Роуминг. Когда абонент UMA выходит из зоны покрытия сети нелицен-
зируемого беспроводного доступа, к которой он подключен, UNC и терми-
нал UMA обеспечивают роуминг с лицензируемой мобильной сетью. 
6. Хэндовер. Если абонент установил активное соединение GSM или GPRS 
и, не прерывая его, вошел в зону покрытия (или вышел из зоны покрытия) 
нелицензи руемой беспроводной сети, текущее соединение автоматически 
переключается на другую сеть без прерывания услуги. Хэндовер происхо-
дит незаметно для пользователя. 

Литература 
1. Решение Alcatel UMA. Нелицензируемый мобильный доступ - беспрепятствен-

ный доступ с прозрачными межсетевыми границами [електронный ресурс].– Режим до-
ступа: http://www.mforum.ru/news/article/037162.htm 

 
2. Персональные базовые станции[електронный ресурс].–Режим доступа: 

http://www.setiua.com/?in=seti_show_article&seti_art_ID=402&_by_id=1&_CATEGORY=
52 
         3. Разгрузка сетей мобильной связи за счет перенаправления трафика данных в Wi-
Fi-сети[електронный ресурс].– Режим доступа: http://www.tssonline.ru/articles2/fix-
op/razgryzka-setei-mobilnoi-svyazi-za-schet-perenapravleniya-trafika-dannih-v-wifiseti 

Анотація 
Розглянуто спосіб вирішення проблеми локального перевантаження в стільниковiй 

мережі. Було проведено узагальнений опис технології UMA і її переваги. . 
Ключові слова: передача даних, мережа, абонент, трафік. 

Аннотация 
Рассмотрен способ  решения проблемы локальной перегрузки в сотовой сети. Было 

проведено обобщенное описание технологии UMA и её преимущества. 
Ключевые слова: передача данных, сеть, абонент, трафик. 

Abstract  
The method of solving the problem of local congestion in a cellular network. Were 

conducted a generic description of UMA technology and its benefits. 
          Keywords: data transmission, network, subscriber, traffic. 
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NFE. NETWORK FOR EVERYONE- МЕРЕЖА ДЛЯ ВСІХ І 
КОЖНОГО  

Харченко Олексій Федорович. Студент, alex.harchenco@yandex.ua; 
ДонНТУ, м. Покровськ, Україна. 

 
Дуже значущим кроком у розвитку телекомунікаційної техніки стали 

бездротові технології. Їх зручність знайома всім нам. Технологія Wi-Fi дає 
безліч переваг, як в побуті, так і в професійній діяльності: поставивши точку 
доступу в офісі, ми позбудемося частини мережевих кабелів, розмістивши 
Wi-Fi вдома, зможемо розміститися з ноутбуком або смартфоном в будь-
якому зручному для нас місці, а організація бездротової і безшовної мережі 
у громадському місці, наприклад на площі, або на території міського парку, 
забезпечить  більшу відвідуваність місця, мотивує людей більше рухатися, 
бо, як всім відомо, молодь завжди шукає та цінує місця з Wi-Fi-мережею на 
території міста. Проектування та введення в експлуатацію нових об’єктів 
соціальної інфраструктури є одним зі складових бажання суспільства йти в 
ногу з часом, не виключення і телекомунікаційна інфраструктура, яка пок-
ликана надавати доступ до всесвітньої мережі Інтернет та телефонної ме-
режі з використанням бездротових каналів зв’язку. 
Саме останнім нам і належить зайнятися. 

В якості об’єкту проектування в даному проекті було обрано парк 
«Ювілейний», який знаходиться у місті Покровськ, і який планується реко-
нструювати в найближчий час. Реконструкція парку включатиме ремонт 
входу, алей, установку лавок та освітлення, встановлення атракціонів.  

Предметом проектування виступає Wi-Fi-мережа передачі даних з ро-
умінгом. 

Щоб точніше уявляти кількість потенційних користувачів мережі, 
можна провести приблизний розрахунок того, скільки людей може відвідати 
парк в святковий день. Відомо, що в парку буде встановлено близько 88 ла-
вок. На одній лавці можуть розміститися в середньому 3 людини, поряд з 
якими в середньому можуть стояти ще двоє. Тобто, тільки на лавах зможуть 
розміститися близько 440 осіб. Також в парку в цілому можуть відпочивати 
близько 1500 осіб, та ще близько 1-2 тисяч можуть бути біля сцени. Тож, за 
дуже приблизними підрахунками, в святковий день в парку може знахо-
диться близько 4000 потенційних користувачів мережі WiFi.  

Планована мережа може бути реалізована на готових рішеннях, на-
приклад, на обладнанні виробництва компаній Juniper Networks, Mikrotik, 
Cisco, Aruba та UniFi,- пристроях для створення великої безшовної зони по-
криття Wi-Fi сигналом. Другий шлях, - створення власного рішення за до-
помоги обладнання різних виробників, задавши на точках доступу однако-
вий SSID, однаковий WPA2 Personal Auto passphrase, кабелі від кожної то-
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чки доступу підключити до портів основного роутера, на якому буде вклю-
чено dhcp і з якого будуть роздавати інтернет. Таке рішення  привабливе 
своєї фінансової дешевизною, що є зараз ключовим фактором, тож найбільш 
вірогідно, що рухатися ми будемо саме в цьому напрямку. Для проектування 
мережі може бути використана програма WiFi Planner Pro, що є розробкою 
компанії Dlink. 

Проектована мережа має бути конвергентною, тобто повинна забезпе-
чувати кінцевого користувача такою пропускною здатністю, що зробить мо-
жливим без збитків та втрат передавати дані та трафік реального часу. Тра-
фіком даних в нашому випадку буде являтися доступ до всесвітньої мережі 
Інтернет, трафіком реального часу буде трафік відео- та ІР-телефонії. 

Варто зазначити, що проектована мережа повинна виконувати не 
одну, а декілька певних послуг, тобто, повинна бути мультисервісною. На-
ведемо ці послуги: 

 високошвидкісний доступ до мережі Інтернет 
 надання інформації з локального інформаційного серверу 
 доступ до телефонної мережі міста 

Умовно ми можемо поділити абонентів мережі за видом використову-
ваного обладнання на два наступні класи: 

 користувачі ноутбуків та нетбуків з підтримкою WiFi 
 користувачі смартфонів, палмтопів з підтримкою WiFi 

Цей поділ зумовлений виключно обсягом даних, який може бути опра-
цьований абонентським терміналом.  
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Анотація 
Позначені основні ідеї та напрямки роботи для участі у міжрегіональній науково-практич-

ній конференцій молодих учених «ТАК», розглянуто можливі способи реалізації безшовної 
WiFi- мережі з роумінгом. 

Ключові слова: ТАК, WiFi, роумінг. 

Аннотация 
Обозначены основные идеи и направления работы для участия в межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых «ТАК», рассмотрены возможные способы реа-ции 
бесшовной WiFi- сети с роумингом. 

Ключевые слова: ДА, WiFi, роуминг. 

Abstract 
Outlined the main ideas and directions of work to participate in the inter-regional on-scientifi-

cally-practical conference of young scientists "TAC", the possible ways of implementing WiFi- seam-
less network roaming. 

Tags: TAC, WiFi, roaming. 
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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
КОНЦЕНТРАЦІЇ МЕТАНУ В РУДНИЧНІЙ АТМОСФЕРІ 

Рудковський М.М., магістрант, e-mail: rudkovskiym3@gmail.com; 
Вовна О. В., д.т.н., проф., e-mail: Oleksandr.Vovna@donntu.edu.ua 
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний 

технічний університет», м. Покровськ, Україна 

Актуальність досліджень 

Вимірювальний контроль у режимі реального часу фактичного стану 
метано-повітряної суміші у рудничній атмосфері вугільних шахт є одним з 
пріоритетних напрямів проблеми підвищення ефективності системи ком-
плексної аерогазової безпеки. На основі проведеного аналізу характеристик 
і параметрів існуючих вимірювачів концентрації метану в рудничній атмос-
фері постає задача розробки моделі формування інформаційних параметрів 
з урахуванням дестабілізуючих факторів при вимірювальному контролі цих 
параметрів в умовах вугільних шахт. 

На базі розроблених математичних моделей [1] необхідно провести до-
слідження впливу, що дестабілізує, конструктивних параметрів оптико-аб-
сорбційних вимірювачів на результати вимірювань концентрації метану. 
Аналіз результатів математичного моделювання дозволить оцінити метро-
логічні характеристики досліджуваних оптичних вимірювачів метану порі-
вняно з існуючими аналогами. Отримані дані дозволять виявити наукові під-
ходи, на основі яких можна обґрунтувати та розробити методи і засоби по-
будови вимірювачів концентрації метану в рудничній атмосфері. 

Мета та задачі дослідження 

Метою є зменшення основної похибки вимірювального контролю кон-
центрації метану під час використання оптико-абсорбційного методу. Для 
досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

– провести аналіз розробленої математичної моделі оптичного вимірю-
вача концентрації метану; 

– оцінити метрологічні характеристики розробленого вимірювача; 
– сформувати технічні вимоги до вимірювача концентрації метану. 

Результати досліджень 

Для отримання характеристик перетворення оптичного вимірювача 
концентрації метану в рудничній атмосфері здійснено облік інформатив-
ного параметра – концентрації метану ( 4СНС , об.%) та дестабілізуючих фак-
торів – конструктивні параметри вимірювача. 

В оптоелектронному блоці необхідно забезпечити максимальний кое-
фіцієнт передачі відкритого оптичного каналу. Тому виникає задача прове-
дення досліджень впливу дестабілізуючих факторів та розробки методів і 
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засобів для забезпечення мінімізації їх впливу. Розробка та реалізація відпо-
відних рекомендацій дозволить підвищити якість аналітичних оптоелект-
ронних вимірювачів концентрації газових компонент, які розробляються 
або вдосконалюються, для виробничих умов рудничної атмосфери вугіль-
них шахт та систем екологічного моніторингу. 

Зниження величини оптичної потужності у оптичному вимірювачі кон-
центрації метану є можливим завдяки використанню об'ємного покриття ві-
дповідної форми активного елементу випромінювача – світловипромінюю-
чого діода (СВД) і приймача – фотодіода (ФД) [1]. Це покриття повинно 
бути оптично прозорим матеріалом з показником заломлення, величина 
якого є близькою до показника заломлення використаного напівпровідника. 
Це значно підвищує коефіцієнт введення та виведення оптичного випромі-
нювання. Перевага такого способу полягає у його простоті й технологічно-
сті, а також у можливості одночасного забезпечення захисту активних еле-
ментів СВД і ФД від механічних пошкоджень і впливу навколишнього се-
редовища. 

Під час використання об'ємних покриттів СВД і ФД, які мають показ-
ники заломлення оптичного випромінювання 1,8, досягається збільшення 
оптичного к.к.д. у 1,8 разів порівняно з системою без покриття оптоелект-
ронних компонентів вимірювального каналу концентрації метану. Як ці по-
криття рекомендується використовувати такі халькогенідні стекла типу від 
Ge25Sb10S65, які мають мінімальний коефіцієнт заломлення оптичного ви-
промінювання 2,25, до Ge15Ga10Te75 з максимальним – 3,415. Виробником 
використаних СВД і ФД у вимірювальному каналі, на основі технологічних 
особливостей його промислових потужностей, запропоновано використову-
вати халькогенідне скло типу As2S3. Це скло має значення показника залом-
лення випромінювання 2,42 на довжині хвилі 3 мкм. При цьому оптичний 
к.к.д. збільшено у 1,7 разів порівняно з системою без покриття оптоелект-
ронних компонентів вимірювального каналу. 

Для підвищення метрологічних характеристик оптичного вимірювача 
запропоновано використовувати оптичну трубку MDS-5 [2]. Трубка має у 
своєму складі СВД типу Lms34LED-CG та ФД типу Lms36PD-05-CG, які 
розміщено в металевому корпусі циліндричної форми. Трубку зроблено з 
полірованої сталі для мінімізації втрат випромінювання від СВД. Трубка 
має два отвори для дифузії газу. Довжина трубки складає 50 мм, діаметр – 9 
мм, довжина оптичного шляху – 30 мм. Lms34LED-CG – СВД з максимумом 
випромінювання на довжині хвилі 3,4 мкм зі заливкою халькогенідним 
склом для збільшення оптичної потужності. Lms36PD-03-CG – ФД з довго-
хвильовою межею чутливості 3,6 мкм зі заливкою халькогенідним склом 
для збільшення чутливості. 

Аналіз результатів математичного моделювання та експериментальних 
досліджень вимірювального каналу концентрації метану доводить, що ви-
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користання СВД типу lms34LED і ФД типу lms36PD із спектрально-узго-
дженими характеристиками та їх заливкою халькогенідним склом типу 
As2S3 підвищує показник оптоелектронного к.к.д. у 5 разів. 

Висновки 
Впровадження запропонованих рекомендацій під час розробки вимірю-

вача зменшило основну похибку вимірювання з 0,2 об.%, згідно з вимогами 
ДСТУ [3], до 0,04 об.%. Отриманий результат істотно перевищує показники 
точності існуючих вітчизняних і зарубіжних аналогів вимірювачів концент-
рації метану. 
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Анотація 
Досліджено розроблену модель вимірювача концентрації метану, що заснована на 

оптико-абсорбційному методі, що дозволило розробити рекомендації та використати їх 
для побудови вимірювачів. При цьому основну похибку вимірювання зменшено з 
0,2 об.% до 0,04 об.% у діапазоні від 0 до 4 об.%, що перевершує показники точності існу-
ючих вимірювачів. 

Ключові слова: вимірювач, метан, оптичний к.к.д., світлодіод, фотодіод, халькоге-
нідне стекло. 

Аннотация 
Исследовано разработанную модель измерителя концентрации метана, которая ос-

нована на оптико-абсорбционном методе, что позволило разработать рекомендации и ис-
пользовать их для построения измерителей. При этом основную погрешность измерения 
уменьшено с 0,2 об.% до 0,04 об.% в диапазоне от 0 до 4 об.%, что превышает показатели 
точности существующих измерителей. 

Ключевые слова: измеритель, метан, оптический к.п.д., светодиод, фотодиод, халь-
когенидное стекло. 

Abstract 
Abstract-developed model measuring the concentration of methane, which is based on 

optical absorption method that allowed the development of recommendations and use them to 
build the probes. At the same time the basic measurement error is reduced from 0,2 об.% to 
0,04 об.% in the range of 0 до 4 об.%, which is higher than the accuracy of the existing meters. 

Keywords: measurer, methane, optical efficiency, led, photodiode, chalcogenide glasses. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПРОВОДОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ LPWAN ДЛЯ 
РЕАЛІЗАЦІЇ INDUSTRY 4.0 НА БАЗІ ПРОТОКОЛУ LORAWAN  

Рижов І.С., магістрант, lifeindas@rambler.ru  
ДВНЗ «Донецький Національний Технічний Університет», м. Покровськ, 

Україна 

Існує думка, що технології бездротової передачі даних недостатньо на-
дійні через вплив перешкод. Незважаючи на те що прогрес в області безд-
ротових рішень не стоїть на місці, можливість їх застосування на критично 
важливих об'єктах викликає у ряду фахівців недовіру і скепсис. Проте, без-
дротові мережі знаходять широке застосування в промисловості. 

Крім того, використання бездротових технологій на промислових май-
данчиках дозволяє застосувати принципово новий підхід до організації ви-
робництва (так зване інтегроване виробництво, що поєднує промислові та 
інформаційні технології, або Індустрія 4.0). Постійне поліпшення і все біль-
шого поширення бездротових рішень в останні роки також сприяє актив-
ному освоєнню нових високотехнологічних областей їх застосування.  

LPWAN (Low power wide area networks / енергоефективна мережа дале-
кого радіусу дії) - бездротова технологія передачі невеликих за обсягом да-
ними на далекі відстані. 

Мережі LPWAN використовуються, коли інші бездротові рішення 
(Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee і т.і.) не підходять для передачі даних через значні 
відстані, дорогий трафік. Рішення мобільних операторів M2M могли б бути 
виходом, але вони дорогі, енергоємні і жорстко зав'язані на мобільних опе-
раторах. Технологія LPWAN ідеально підходить для connected пристроїв, 
що надсилають невеликі обсяги інформації на далекі відстані, одночасно за-
лишаючись енергоефективними для довгої роботи. 

У типовій LoRaWAN мережі шлюзи передають зашифровані дані, отри-
мані від кінцевих пристроїв на центральний сервер мережі провайдера 
(Network Server) і далі на сервер додатків (App Server) сервіс-провайдера, з 
якого дані надходять кінцевому користувачеві. 

Кінцеві пристрої LoRa є елементами LoRaWAN мережі системи LoRa, 
де вони виконують такі функції, як вимір або управління і контроль. Вони 
розташовуються віддалено і мають, як правило, батарейне живлення. Вико-
ристовуючи мережевий протокол LoRaWAN, ці кінцеві точки можуть бути 
налаштовані для зв'язку з шлюзом LoRa (концентратором або базовою ста-
нцією). 

Дані в LoRaWAN мережі можуть передаватися в обидві сторони, як від 
кінцевих точок до сервера, так і назад. Точки передають дані не постійно, а 
включають передачу лише на деякий проміжок часу (як правило на 1-5 се-
кунд), після закінчення якого відкривається два тимчасових вікна для при-
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йому даних. Решту часу трансивери кінцевих вузлів  знаходяться або в неа-
ктивному стані, або в стані прийому, в залежності від класу пристрою (A, B 
або С). 

1. Клас A 
Вузол  передає дані на шлюз короткими сигналами за заданим графіком. 

Ініціатором обміну виступає сам кінцевий вузол . Точка , як правило, не ви-
магає отримання підтвердження свого повідомлення додатком, однак про-
токол передбачає і повідомлення, на які сервер додатків формує спеціальний 
відповідь, "квитанцію", а мережевий сервер вибирає найкращий маршрут 
(шлюз) для відправки підтвердження в момент відкриття вузлом вікна при-
йому. Вузол  переходить в режим прийому відразу після відправки даних на 
деякий нетривалий час, в інше, більш тривалий час, знаходиться в режимі 
енергозбереження або сну. Сервер накопичує для точок  повідомлення і пе-
ресилає їх відразу, як точка  виходить на зв'язок. Цей клас кінцевих  вузлів 
найбільш економічний у використанні енергії та найбільш поширений на 
практиці. 

2. Клас B 
Вузол  включає приймач за графіком, заданому сервером. Сервер відп-

равляє повідомлення вузлу  відповідно до розкладу. Ініціатором обміну 
може бути і сервер LoRaWAN. Пристрої  цього класу синхронізують внут-
рішнє час з часом мережі за допомогою маяків, які регулярно отримує від 
шлюзу. Вузли  цього класу мають відносно низьку тимчасову затримку в 
обміні даними і відкривають більш широке тимчасове вікно прийому, в по-
рівнянні з класом С. Точки  класу B також мають всі можливості пристроїв  
класу А . 

3. Клас C 
У точок  цього класу вікно прийому відкрито постійно і закривається 

тільки на період короткочасної передачі даних. Сервер може ініціювати об-
мін в будь-який час, і передати повідомлення вузлу  відразу, у міру їх появи. 
Цей клас пристроїв  споживає найбільшу кількість енергії (в порівнянні з 
класами A і B), тому зазвичай не використовує батарейне живлення, але 
отримує дані від сервера LoRaWAN мережі з найменшими затримками. 
Пристрої класу С  мають всі можливості пристроїв класу А і B.[1] 

Точки  можуть проводити обмін як з одним, так і з декількома шлюзами, 
вузли можуть працювати в двох режимах: точка-точка, коли обмін відбува-
ється між кінцевим пристроєм і шлюзом, і в гібридному режимі, коли один 
з вузлів підключений, з одного боку, по радіоканалу до інших вузлів, а з 
іншого боку, має дротове підключення до мережі по TCP / IP і виступає в 
ролі шлюзу. Такий одноканальний міні-шлюз може обслуговувати від од-
ного до декількох десятків кінцевих пристроїв, які будуть конкурувати між 
собою за вільні тайм слоти  міні-шлюзу для прийому і передачі даних. 
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Зв'язок між концентраторами і центральним сервером LoRaWAN ме-
режі оператора здійснюється за допомогою традиційних технологій 
(Ethernet, WiFi, GSM) по протоколу TCP / IP. 

Якщо шлюзи підключаються до мережевого сервера через стандартні 
IP-з'єднання, то кінцеві вузли  використовують бездротове підключення до 
одного або декількох шлюзів. Всі кінцеві точки , як правило, є двонаправле-
ними, але вони також підтримують і функціонування в режимі, що забезпе-
чує можливість здійснення групового оновлення програмного забезпечення 
через стільникову мережу або передачу інших масових повідомлень 
(Broadcast), що дозволяє скоротити час на їх передачу. Залежно від бажаної 
їх канальної ємності і місць установки доступні різні версії шлюзів, вони 
можуть встановлюватися як всередині приміщень , так і на вишках або бу-
дівлях. 

Вузли  LoRaWAN мережі можуть бути в зоні покриття як одного шлюзу 
так і декількох. Шлюзом в мережах з високою щільністю абонентських при-
строїв виступають спеціальні багатоканальні концентратори, які мають мо-
жливість приймати дані від декількох вузлів одночасно. Саме ця можливість 
шлюзу безпосередньо впливає на максимальну щільність абонентських при-
строїв  на ділянці місцевості, що обслуговується одним концентратором.[1] 

Зараз ведеться серйозна боротьба серед прихильників різних IoT техно-
логій і в порівняльних таблицях, де кожен нахвалює сам себе, ви побачите 
різну кількість вузлів , що обслуговуються одним шлюзом: від декількох со-
тень до мільйонів. Такі дані неінформативні і можуть ввести читача в оману, 
оскільки кожен вузол  може відправляти дані з різною періодичністю, обсяг 
даних і швидкість передачі можуть істотно відрізнятися, тому говорити про 
теоретичну ємність мережі досить складно і для точних розрахунків потрі-
бно брати до уваги безліч чинників. 

Проблему можливих колізій при одночасній передачі даних декількома 
точками вирішує центральний сервер LoRaWAN мережі, який адресно від-
правляє вузлам  мережі керуючі команди через шлюзи, виділяючи тайм-
слоти для передачі і прийому індивідуально для кожної кінцевої точки .  

Центральний сервер LoRaWAN мережі приймає рішення про необхід-
ність зміни швидкості передачі даних точками, потужності передавача, ви-
борі каналу передачі, її початку і тривалості за часом, контролює заряд ба-
тарей кінцевих вузлів , тобто повністю контролює всю мережу і управляє 
кожним абонентським пристроєм окремо. 

Висока проникаюча здатність радіосигналу субгігагерцового діапазону 
в будівлях і підвалах забезпечує стабільний зв'язок там, де інші бездротові 
технології виявляються безсилі. 

Модем LoRa на суміщеному GMSK каналі має можливість придушення 
перешкод до 19,5 дБ (за рахунок гауссової фільтрації) або, кажучи іншими 
словами, він може приймати і демодулювати сигнали на 19,5 дБ нижче рівня 
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перешкод або шумів при тому, що для правильної демодуляції більшості си-
стем з частотної маніпуляцією FSK потрібна потужність сигналу як мінімум 
на 8-10 дБ вище рівня шуму.[1] 

Цей імунітет до перешкод дозволяє використовувати просту і недорогу 
систему з LoRa в тих місцях, де є важка спектральна обстановка (як в будь-
якому сучасному мегаполісі) або в гібридних мережах зв'язку. У цих випад-
ках використання технології LoRa дозволяє розширити діапазон покриття 
мережі зв'язку. 

LoRaWAN протокол регламентує швидкість радіообміну від 300 біт / с 
до 50 кілобіт в секунду, швидкість падає зі збільшенням відстані між прий-
мачем і передавачем. Фактично в існуючих пристроях, швидкість, може не 
перевищувати 11 кілобіт в секунду, що цілком достатньо для розв'язуваних 
даною технологією завдань.[2] 

LoRaWAN мережу може бути розгорнута з мінімальними інвестиціями 
в інфраструктуру і з тієї її ємністю, яка конкретно потрібна для даного за-
стосування. Якщо розгорнуто багато шлюзів, то технологія ADR буде змі-
щувати швидкість передачі даних в бік підвищення, що забезпечить масш-
табування ємності мережі в межах від 6 до 8 раз. 
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Анотація 
У даній статті розглядається один з основних протоколів LoRaWAN для бездрото-

вих мереж для дослідження концепції Industry 4.0. У протоколі є безліч недоліків, але це 
не заважає йому стати одним з основних протоколів в концепції розумного підприємства. 

Ключові слова: Industry 4.0, LoRaWAN, концепція розумного підприємства. 

Аннотация 
В данной статье рассматривается один из основных протоколов LoRaWAN для бес-

проводных сетей для исследования концепции Industry 4.0. В протоколе есть множество 
недостатков, но это не мешает ему стать одним из основных протоколов в концепции 
умного предприятия. 

Ключевые слова: Industry 4.0, LoRaWAN, концепция умного предприятия. 

Abstract  
This article discusses one of the main protocols LoRaWAN for wireless networks to study 

the concept of Industry 4.0. The protocol has many flaws, but it does not prevent him from 
becoming one of the main protocols in the intelligent enterprise concept. 

Keywords: Industry 4.0, LoRaWAN, the intelligent enterprise concept. 
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ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ 

Шапо В. Ф., к.т.н., доцент, stani@te.net.ua; 
Воловщиков В. Ю., к.т.н., доцент, valera@kpi.kharkov.ua 

Національний університет “Одеська морська академія”, Одеса, Україна; 
Національний технічний університет “Харківський політехнічний  

інститут”, Харків, Україна 

Протягом десяти останніх років дуже швидкими темпами триває розви-
ток бездротових мереж передавання даних, що все ширше використову-
ються у промисловості, навчанні, бізнесі, сфері культури, ISM-напрямку 
(Industry, Science, Medicine, – промисловість, наука, медицина) та багатьох 
інших сферах діяльності людини. У відповідності до концепції Industry 4.0 
(четвертий етап промислової революції) та IoT (Internet of Things, Інтернет 
речей) взаємодія між приладами та пристроями у промисловості та інших 
областях діяльності людини з її мінімальною участю або навіть без неї буде 
дуже активно поширюватися. Для реалізації концепції Industry 4.0 фірми-
розробники вже випускають відповідне високоінтелектуальне обладнання, 
що містить багато новітніх технологій. Це дозволить випускати продукцію 
ще більш високої якості, зробити виробництво більш гнучким та ефектив-
ним з багатьох точок зору, вирішити принципово нові задачі, зменшити ві-
рогідність прийняття неправильних рішень та помилок людини в принципо-
вих ситуаціях. Одним з найважливіших засобів втілення сучасних технічних 
досягнень в автоматизації всіх галузей є бездротові технології та мережі пе-
редавання даних. Вони дозволяють створювати домашні та офісні мережі, 
що займають одну або кілька кімнат; корпоративні мережі, що займають 
площину поверху, будівлі або кількох будівель; кампусні мережі навчаль-
них закладів та великих підприємств та регіональні мережі, розосереджені 
на великій території; промислові мережі; можуть бути використані в якості 
шлюзів для передавання даних між сегментами кабельних мереж. Плану-
вання бездротових мереж навіть в декількох суміжних приміщеннях з якіс-
ною практичною реалізацією є досить трудомістким завданням, вирішити 
яке складно без використання спеціальних програмно-апаратних засобів. 

Розповсюдження радіохвиль найбільш поширених частотних діапазо-
нів (434, 868, 900, 2400-2483,5 та 5150-5350 МГц) має ряд особливостей та 
вимагає наявності у проектувальника знань та досвіду. Так, велика потуж-
ність точки доступу (ТД) не гарантує стабільного та швидкісного переда-
вання даних на більшій площині, бо стає джерелом перешкод для іншої ТД 
з тієї ж мережі, що працює у тому ж діапазоні частот. Неоднозначні і вимоги 
до бездротової мережі: забезпечити достатню якість зв'язку, але заради своєї 
ж мережевої безпеки не бути доступною зовні. Бездротові мережі можуть 
створюватися і для передавання даних користувачам, що віддалені одне від 
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іншого на декілька кілометрів або навіть на десятки кілометрів. Розрахунки 
характеристик зовнішніх бездротових мереж вимагає враховувати характер 
місцевості, розміщення будівель та промислового виробництва, типу та ха-
рактеристик зовнішніх та внутрішніх антен та багатьох інших факторів та-
кож є непростим завданням.  

Ще більше проблем виникає, якщо в одній комплексній мережі викори-
стовується цілий ряд бездротових технологій передавання даних: сімейство 
WiFi (IEEE 802.11), ZigBee, NFC (Near Field Communications, обмін даними 
на малих відстанях), сімейство Bluetooth, Wireless HART (Highway Address-
able Remote Transducer, високошвидкісний відділений  прийомопередаваль-
ник з адресацією), Wireless USB, RFID (Radio Frequency IDentification, ра-
діочастотна ідентифікація), WiMax, UWB (Ultra Wide Band, надширока 
смуга пропускання), Thread, Z-Wave, Personal Cell (PCell), WBAN (Wireless 
Body Area Network, бездротова мережа, що створена на одязі та тілі лю-
дини), Li Fi, IEEE 802.22, протокол LoRaWAN (Long Range Wide/Wireless 
Area Networks, глобальні бездротові мережі великого діапазону дії) у мережі 
LoRa, передавання даних у мобільних мережах GSM/GPRS/EDGE/3G/4G, 
CDMA та ін.  

Більшість можливих складностей виникають при виборі місць розмі-
щення ТД; потрібного складу обладнання (антени, підсилювачі); режимів 
роботи бездротових пристроїв передавання даних (частотних каналів, рів-
ней потужностей, орієнтації антен) для забезпеченні потрібних зон покриття 
та якості при мінімізації взаємних перешкод між ними. Для цього призна-
чено програмне забезпечення (ПЗ) розробників спеціалізованих програм, 
що дозволяє прискорити планування, розгортання бездротової мережі та її 
оптимізацію. Один з таких застосунків розроблений компанією Ekahau та 
має дві версії, одна з яких є безкоштовною. 

Безкоштовне ПЗ Ekahau HeatMapper [1] суттєво спрощує рішення задач 
на етапах планування, розгортання, оптимізації та настроювання бездрото-
вої мережі. З апаратного забезпечення потрібний лише ноутбук з вбудова-
ним бездротовим мережевим адаптером WiFi. При наявності зовнішньої ан-
тени можна отримати більш високу точність вимірювань.  

Після інсталяції HeatMapper додає протокол Ekahau NDIS Usermode I/O 
Protocol до списку можливих мережевих підключень. Перед проведенням 
моніторингу доцільно імпортувати в HeatMapper план приміщення в форма-
тах ipeg, bmp, png або gif. Для аудиту покриття бездротових мереж WiFi не-
обхідно повільно пройти з ноутбуком по всім місцям в приміщенні, позна-
чаючи їх на завантаженому в HeatMapper плані приміщення. При цьому в 
списку, що розміщений в лівій частині вікна програми, відображаються осо-
бливості сигналу для кожної зафіксованої точки та додаткова інформація.  

Точки доступу можна сортувати за MAC-адресою, назвою SSID, силою 
сигналу, а також методу захисту, що використовується в мережі. Після за-
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вершення моніторингу приміщення HeatMapper відображає карту охоп-
лення мережі WiFi всіма ТД, що є у мережі. Також можна подивитися зону 
покриття кожної ТД. За допомогою HeatMapper можна також визначити на-
явні проблеми безпеки мережі, знайти незахищені мережі, вибрати оптима-
льне місце для встановлення бездротового комутатора. 

Для проектування та аналізу бездротових мереж передавання даних іс-
нує ПЗ кількох відомих виробників (Phoenix Contact, SecurEdge Networks, 
Cisco, Aruba, Cambium Networks, Zebra, iBWAVE, NetScout і т.д.), що має 
свої позитивні якості та недоліки, але концептуальні відмінності між цими 
продуктами досить малі. Роль подібного ПЗ буде у подальшому продовжу-
вати швидко зростати у зв'язку з активним розвитком існуючих технологій 
та протоколів бездротових мереж передавання даних та появою нових, які 
будуть додавати нові можливості, що не були доступні раніше. 
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Анотація 

Виділено ролі бездротових мереж передавання даних у сучасному суспільстві і про-
грамних застосунків для їх проектування. Проаналізовано проблеми, які повинні бути 
вирішені при проектуванні бездротових мереж передавання даних. Описано можливості 
і позитивні сторони програмного продукту Ekahau HeatMapper.  

Ключові слова: бездротова мережа передавання даних, проектування бездротової 
мережі, програмне забезпечення для планування бездротової мережі. 

Аннотация 

Выделены роли беспроводных сетей передачи данных в современном обществе и 
программных приложений для их проектирования. Проанализированы проблемы, кото-
рые должны быть разрешены при проектировании беспроводных сетей передачи дан-
ных. Описаны возможности и позитивные стороны программного продукта Ekahau 
HeatMapper.  

Ключевые слова: беспроводная сеть передачи данных, проектирование беспровод-
ной сети, программное обеспечение для планирования беспроводной сети. 

Abstract 

Roles of wireless data transfer networks in modern society and software applications for 
wireless networks planning are accentuated. Problems which must be resolved during the wire-
less data transfer networks design are analyzed. Possibilities and positive sides of Ekahau 
HeatMapper software application are described.  

Keywords: wireless data transfer network, wireless network design, wireless network 
planning software application. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
ГЕТЕРОГЕННИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

Воропаєва В.Я., к.т.н., доцент, voropayeva@meta.ua;  
Жуковська Д.О., аспірант, d_zhukovska@ukr.net; 

Несвітаєв А.А., магістрант, Mr.IceJune@gmail.com 
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний 

університет», м. Покровськ, Україна 

Вступ. У зв’язку з необхідністю постійного пошуку найоптимальніших 
архітектурних побудов, визначення характеристик та налаштувань сучасних 
гетерогенних телекомунікаційних мереж стоїть завдання дослідження особ-
ливостей цих мереж за допомогою імітаційного моделювання.  

Постановка задачі дослідження. Мета роботи – дослідження особли-
востей проектування і моделювання гетерогенної мережі при передачі різ-
ного типу трафіку та його комбінацій шляхом імітаційного моделювання. 
Для досягнення мети поставлені та вирішенні наступні задачі: 

 розробити імітаційну модель передачі інформації по гетерогенній 
телекомунікаційній мережі на прикладі ГССЗ; 

 реалізувати модель в середовищі моделювання OPNET; 
 виконати аналіз отриманих результатів і дати відповідні рекоме-

ндації. 
Результати розробки та досліджень. Гетерогенні мережі зв'язку – це 

мережі, які складаються з двох або декількох систем зв'язку, що працюють 
при цьому спільно, для надання необхідних телекомунікаційних послуг кі-
нцевому користувачеві. 

На сьогоднішній день існує велика кількість гетерогенних мереж. Од-
ним з представників даних мереж є гетерогенні супутникові системи зв'язку 
(ГССЗ), які отримали свій подальший розвиток за рахунок спільного вико-
ристання супутникового та наземного каналів зв'язку. ГССЗ є дуже гнучкою 
і дозволяє створювати мережі, що відповідають найжорсткішим вимогам і 
надають широкий спектр послуг з передачі голосу, відео, даних в будь-якій 
комбінації [1]. 

В роботі [2] авторами був проведений аналіз існуючих алгоритмів об-
робки черг в комутаційному обладнанні і була розроблена модель обробки 
пріоритетних черг, яка реалізована за допомогою імітаційного моделювання 
в середовищі GPSS World. Шляхом проведення різних експериментів визна-
чено, що використання алгоритму «зважена справедлива черга» дає змогу 
зменшити втрати важливої інформації, що чутлива до затримок. Отже саме 
така модель обрана для реалізації імітаційної моделі передачі інформації по 
гетерогенній супутниковій системі зв'язку  
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Для побудови розробленої моделі використано засіб для проектування 
та моделювання локальних і глобальних мереж, комп'ютерних систем, до-
датків і розподілених систем – OPNET. Головною перевагою є те, що 
OPNET дозволяє проводити імітацію моделі мережі передачі даних в мак-
симально наближених умовах до реальності. 

На рис. 1 представлена схема моде-
лювання для гібридної супутникової ме-
режі в середовищі OPNET. Обрана тех-
нологія DVB тому, що вона є одним з 
найпопулярніших методів супутнико-
вого доступу до глобальної мережі Інте-
рнет та об'єднує трафік даних і відео-
трафік в загальний цифровий потік [3]. 

Маршрутизатор А виконує функції 
шлюзу до підмережі, що складається з 
перемикача A і чотирьох серверів. Крім 

того, він виступає в ролі наземного терміналу, а підмережа представляє Ін-
тернет. Супутник є «вузьке місце» мережі по смузі пропускання. Клієнти 
запитують послуги у серверів, а повідомлення передаються за допомогою 
трафіку зворотного напрямку. Параметри для застосувань, що використо-
вувались під час моделювання: 

1) відеоконференц-зв'язок (пріоритет – 1): між клієнтом 1 і клієнтом 8 
через сервери 1 і 4 прямий напрямок експоненціально розподілений 
в середньому по 1000 байтів на кадр, а зворотній – по 250 байтів на 
кадр на швидкості 30 кадрів/с в обох напрямках; 

2) VoIP (пріоритет – 2): G.729: між сервером 1 і клієнтами 1 та 5 мовні 
потоки експоненціально розподілені із середньою тривалістю 
0,352с, а інтервали тиші – 0,65 с, під час мовного потоку 80-байто-
вий пакет, включаючи заголовки, був згенерований 100 разів в се-
кунду; 

3) HTTP (пріоритет – 3): між сервером 2 і клієнтами 2 і 6 прямий 
трафік, що складається з одного пакету в 1000 байтів і п'яти пакетів, 
рівномірно розподілених між 500 і 2000 байтів, з експоненціально 
розподіленим середнім інтервалом в 30с, а трафік зворотного руху 
з шістьма 350-байтовими пакетами – з інтервалом в 30 с; 

4) FTP (пріоритет – 4): між сервером 4 і клієнтами 4 і 8 прямий і зво-
ротний трафік складалися з одного 512-байтового контрольного па-
кету і одного 8000-байтового пакету даних (50% отриманих і 50% 
виданих) з експоненціально розподіленим середнім інтервалом в 
60с. 

На рисунку 2 показана наскрізна затримка трафіку різного типу зворо-
тного напрямку від клієнтів 1-4, виміряна на серверах 1-4. Демонструється 
більш тривала затримка і висока мінливість трафіку, що проходить через 

Рисунок 1. Модель OPNET для імі-
таційної мережі ГССЗ 
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черги нижчих пріоритетів. Крім того, при перевантаженні трафік з більш 
низьким пріоритетом відчуває більший тиск, ніж трафік з більш високим 
пріоритетом. Ці криві показують розподіл затримок для чотирьох пріорите-
тів трафіку. Трафік з найнижчим пріоритетом відчуває набагато більшу за-
тримку, ніж трафік з найвищим пріоритетом. 

Шляхом моделювання отримано су-
купний відправлений та отриманий тра-
фік відеоконференц-зв'язку, наскрізна 
затримка і відкинуті пакети. В резуль-
таті було відкинуто в цілому 287 пакетів. 
З них 165 було відкинуто в черзі пріори-
тету 3 маршрутизатора А, а 122 – в черзі 
пріоритету 3 клієнта 1. Сукупна пікова 
затримка склала приблизно 0,859 с. В ін-
ших випадках вона становила прибли-
зно 0,4 с.  

Наскрізна затримка голосових па-
кетів (VoIP) досягла 1,5 секунди і зали-
шалася наближеною до 0,5 секунди. 
Пікове значення варіації затримки па-

кету було близько до 0,08 секунди в квадраті, а потім зменшилася до 0,025 
секунди до кінця моделювання. Тремтіння мало пікове значення приблизно 
0,0045 секунди і воно варіювалося від – 0,0025 до 0,002, що не перевищує 
параметри QoS для передачі голосу, так як час поширення сигналу по супут-
никовому каналу зв'язку становить 250 мс, різниця в часі між репліками або-
нентів не може бути менше 500 мс. 

При використанні супутникової мережі для доступу в Інтернет за-
тримки практично не бувають менше 300 мс, для симетричного супутнико-
вого доступу типова затримка виявляється в районі від 600 мс до декількох 
секунд. При моделюванні час відгуку сторінок (HTTP) варіювався від 2 се-
кунд до приблизно 6 секунд. Час відгуку об'єкта – від приблизно 1 до 4 се-
кунд.  

Результати моделювання значення сукупної затримки для відео, голосу 
і HTTP в прямому та зворотному напрямках показані в таблиці 1. Всі резуль-
тати приведені в секундах. 

Таблиця 1. Значення сукупної затримки для різних типів трафіку в 
прямому (до серверів) та зворотному (від серверів) напрямках 

 
Відеоконференц-

зв’язок 
VoIP HTTP 

Сервер До серверу Від серверу До серверу Від серверу До серверу Від серверу 
4 0,4619 0,4458 0,5036 0,4319 3,927 1,404 
3 0,4433 0,3823 0,5024 0,4341 3,312 1,338 
2 0,3911 0,3625 0,4399 0,4265 2,984 1,262 
1 0,3713 0,2937 0,4071 0,3484 - - 

Рисунок 2. Наскрізна затримка для 
трафіку різного типу зворотного на-
прямку від клієнтів 1-4, виміряна на 

серверах 1-4 
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Таким чином, результати, що представлені в табл.1показують, що тра-
фік, відправлений з найвищою позначкою – пріоритет 1, відчуває на собі 
менший вплив завмирання з найнижчою затримкою. Трафік з найнижчим 
пріоритетом відчуває значну затримку і відбувається відкидання пакетів. 
Отримані результати не перевищують рекомендації щодо параметрів QoS 
для оцінки характеристик при передачі різного типу трафіку в гетерогенних 
супутникових системах зв’язку. Отже, розроблена імітаційна модель, засно-
вана на проектуванні може бути використана для побудови реальних гете-
рогенних супутникових систем зв’язку. 

Висновки. Була розроблена модель передачі інформації по гетероген-
ній телекомунікаційній мережі на прикладі ГССЗ в середовищі імітаційного 
моделювання OPNET. Результати  моделювання роботи ГССЗ показали 
вплив затримки на параметри QoS при використанні відеоконференц-
зв'язку, VoIP, HTTP. Для відеоконференц-зв'язку пікова затримка становила 
близько 0,859 секунд. Варіація пікової затримки пакетів становила близько 
0,08 секунди в квадраті і знижувалась до 0,025 секунд до кінця моделю-
вання. 
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Анотація 
Досліджено особливості проектування і моделювання гетерогенної мережі супут-

никового зв’язку при передачі різного типу трафіку шляхом імітаційного моделювання з 
використанням програмного забезпечення - OPNET  

Ключові слова: модель, ГССЗ, трафік, QoS, OPNET. 

Аннотация 
Исследованы особенности проектирования и моделирования гетерогенной сети 

спутниковой связи при передаче разного типа трафика путем имитационного моделиро-
вания с использованием программного обеспечения - OPNET 

Ключевые слова: модель, ГССC, трафик, QoS, OPNET. 

Abstract  
The features of the design and simulation of a heterogeneous network of satellite 

communications in the transmission of different types of traffic by means of simulation using 
software - OPNET  

Keywords: model, HSCS, traffic, QoS, OPNET. 
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З переходом від мереж з комутацією каналів до мереж з комутацією па-
кетів питання якості обслуговування стають ще більш значимими, особливо 
в умовах передачі голосового трафіку. В ІР-телефонії існують три основні 
критерії, які взаємопов’язані та вимагають підвищеної уваги – затримка, 
джитер та луна. У всіх випадках ці фактори витікають з особливостей побу-
дови телекомунікаційної інфраструктури. Найбільш складною до вирішення 
є проблема луни. Якщо в мережах класичної телефонії з цим ефектом боро-
лись засобами придушення, то в ІР-телефонії такий підхід неприпустимий з 
огляду на використання низькорівневих цифрових сигналів. В ІР-телефонії 
застосовуються механізми лунокомпенсації. На сьогоднішній день най-
більш поширеними є механізми адаптивної фільтрації LMS та RLS. Метою 
дослідження є вибір оптимальному метода фільтрації для побудови в пода-
льшому лунококмпенсатора.  

Для досягнення мети необхідно розробити імітаційні моделі та прове-
сти ряд експериментів. В якості середовища імітаційного моделювання об-
рано середовище Simulink Matlab. На рисунку 1 представлені розроблені імі-
таційні моделі, які дозволяють оцінити якість роботи лунокомпенсатора. 

  
а) LMS-компенсатор б) RLS-компенсатор 

Рисунок 1. Модель лунокомпенсатора в середовищі Simulink 
 
Обидві моделі включають тракт організації луни, та тракт по її вида-

леню, окрім цього затримка яка присутня в системі носить випадковий ха-
рактер, та змінюється в межах від 0 до 300 мс. Згенерований луно-сигнал 
подається на вхід нашого фільтра, на вхід помилок подається сигнал поми-
лок (тобто  це те що чує кінцевий абонент). На виході фільтра ми маємо 
луно-сигнал, і віднімаємо його від сигналу який рухається в напрямку або-
нента. 
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Перевіряти роботу системи будемо в три єтапи – використання еталон-
ної синусоїди та постійної затримки, використання еталонної синусоїди та 
постійної затримки, та використання реальних мовних сигналів з змінною 
затримкою. На рисунку 2 наведені результати експериментів. 

 
Результати моделювання з постійною затримкою 

  
Результати моделювання з варіаційною затримкою 

  
Результати моделювання  з використанням мовних сигналів та змінною затримкою 

  
Залежність параметрів MOS від порядку фільтра 

  
а) LMS-компенсатор б) RLS-компенсатор 

Рисунок 2. Результати роботи схем лунокомпенсаторів на базі різних механізмів ада-
птивної фільтрації 
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Базуючись на приведених графіках (рисунок 2) можно зробити наступ-

ний висновок. Лунокомпенсатор збудований на базі алгоритму RLS працює 
ефективніше ніж аналогічний пристрій на базі алгоритму LMS, але він пот-
ребує більш потужних ресурсів.  Швидкість реакції алгоритмів на зміну за-
тримки приблизно однакова, але якість сигналу після фільтрації за алгорит-
мом RLS краща за LMS.  

В статі проведений аналіз і моделювання процесу видалення луни за 
двома способами зв використанням механізмів адаптивної фільтрації LMS 
и RLS. Алгоритм RLS виявив себе як більш вдалий, він випередив LMS за 
такими параметрами, як швидкість реакції на зміну затримок (тобто на зміну 
характеристик луни), швидкість обробки сигналів те ж виявилася вищою. За 
оцінками MOS він зайняв більш вигідну позицію при зміні порядку фільтра. 
Подальша робота буде направлена на розробку прототипу схеми лунококм-
пенсації. 
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Анотація 
В роботі розглядається актуальне питання, а саме підвищення якості передачі голо-

сового трафіку в мережах з пакетною комутацією.  Один з проблем, яка потребує вирі-
шення –луна. Проведена робота та поставлені експерименти визначили, що оптимальним 
при побудові лунокомпенсатора буде використання механізму адаптивної фільтрації 
RLS, який майже не впливає на зміну таких параметрів як затримка та джитер. 

Ключові слова: фільтр, луна, адаптивна фільтрація, пакетна комутація. 

Аннотация 
В работе рассматривается актуальный вопрос, а именно повышение качества пере-

дачи голосового трафика в сетях с пакетной коммутацией. Одна из проблем, которая тре-
бует решения – эхо. В статье определено, что оптиманым при построении эхокомпенса-
тора будет использование механизма адаптивной фильтрации RLS, который почти не 
влияет на изменение таких параметров как задержка и джиттер. 

Ключевые слова: фильтр, эхо, адаптивная фильтрация, пакетная коммутация. 

Abstract  
The paper deals with the topical issue, namely improving the quality of voice traffic in 

packet-switched networks. One of the problems that needs to be addressed - the echo. In the 
article it is determined that the construction of optimanym ehokom-compensator will use the 
mechanism of RLS adaptive filtering, which SMO-ti does not affect the change in parameters 
such as delay and jitter. 

Keywords: filter, echo, adaptive filtering, packet switching. 
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ INDOOR НАВИГАЦИИ 
CusTr 

Елагина Е.С., ст. 4-го курса, гр. ТКС-13, ek.elagina95@gmail.com 
Ступак Г.В., ст. пр. каф АТ, glib.stupak@donntu.edu.ua 

ДонНТУ, г. Покровск, Украина 
 

Современные торговые объекты отличаются большими размерами, 
они увеличиваются вглубь, вширь и в 
высоту и могут представлять собой це-
лые торговые города, занимающие не-
сколько уровней. В связи с этим всё бо-
лее актуальной становится проблема 
навигации внутри помещений, а также 
предоставления посетителям услуг, ос-
нованных на их местоположении (LBS 
– Location-based service) и предпочтениях. Здания становятся всё более 
объёмными и нередко имеют довольно сложную структуру, ориентиро-
ваться в которой могут лишь те, кто постоянно посещает такие здания, а 
для неподготовленного человека ориентирование в таких местах превра-
щается в пытку.  
  В случае спутниковой навигации существуют сервисы, с помощью 
которых возможно узнать о ближайших кафе/ресторанах/гостиницах и т.д. 
благодаря тому, что известно текущее местоположение пользователя. А 
благодаря сервисам indoor-навигации есть возможность без особых про-
блем и в кратчайшее время найти магазин, отдел, полку с нужным товаром 
в огромном гипермаркете. Больше не придется тратить часы на поиск всех 
нужных товаров. 

На сегодняшний день уже существуют рабочие решения indoor-
позиционирования. Так, мировой лидер в области сетевых технологий ком-
пания Cisco уже имеет несколько продуктов в своем арсенале, позволяющие 
ориентироваться в закрытом помещении: https://www.accuware.com/products 
Но есть ли еще какой-либо способ сэкономить время при совершении поку-
пок? Очень часто, особенно в магазинах розничной торговли, много вре-
мени занимает ожидание в очереди. Иной раз встречаются ситуации, когда 
в гипермаркетах в наиболее напряженные часы-пик посетители просто ос-
тавляют в прикассовой зоне уже наполненные товарами тележки, не желая 
тратить время на долгое ожидание своей очереди, и уходят. При этом у них 
остаются негативные эмоции, после которых возвращаться в магазин обра-
тно ни у кого нет желания.  
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 Проанализировав вышеупомянутые проблемы, возникла идея созда-
ния проекта, который бы облегчил шопинг – неотъемлемую часть нашей по-
вседневной жизни. 

Проект CusTr создан специально для того, чтобы пользователь полу-
чил возможность без труда в огромном торговом центре найти именно тот 
продукт, который его интересует, сэкономив при этом много времени. С по-
мощью использования indoor-навигации и специально созданного приложе-
ния эта идея реальна.  

После всего вышесказанного нужно проанализировать и четко сфор-
мулировать задачи необходимые для реализации проекта. 
1. Создание приложения на смартфон, включающее в себя карты торговых 

центров, список необходимых покупок и возможность формирования 
чека для оплаты. 

2. Использование сканера для считывания штрих-кода с товара для полу-
чения информации о нем (наименование и цена). 

3. Использование контроллера для считывания полученных данных, их об-
работки и передачи в облачное хранилище данных. 

4. Создание и использование облачного хранилища данных. 
5. Использование беспроводного модуля с целью создания системы нави-

гации в помещении и канала передачи данных в облачное хранилище. 
Принцип работы проекта CusTr: 
При входе в магазин все, что необходимо сделать пользователю, это 

авторизоваться в приложении, включить передачу данных и взять тележку 
для покупок. Данная тележка оснащена специальным сканером, который не-
обходим для считывания штрих-кода с каждого товара. Штрих-код несет в 
себе информацию о наименовании продукции и его цене. Эти показатели 
обрабатываются с помощью контроллера и по беспроводной сети пере-
даются в облачное хранилище данных. Доступ к этому «облаку» имеет 
также и созданное приложение. Оно запрашивает информацию о продук-
ции, после чего корректирует список покупок, вычеркивая уже приобретен-
ные и напоминая о необходимых. А также формирует чек, тем самым обле-
гчая оплату на кассе и экономя время пользователя.  

Беспроводной модуль служит не только каналом для передачи данных 
в облачное хранилище, но также элементом для создания системы нави-
гации в закрытом помещении. Методика определение координат следующая 
– устройство пользователя сканирует доступные точки доступа, затем ин-
формацию о них отправляет на сервер, где эти данные по базе данных сопо-
ставляются с координатами этих точек доступа, по которым и вычисляются 
координаты пользователя. Таким образом, один беспроводной модуль ре-
шает две важных задачи.  
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Данную идею проекта возможно развивать и дальше. Можно допол-
нить и усовершенствовать приложение для смартфона. Либо расширить во-
зможности системы геопозиционирования. Ведь благодаря indoor-нави-
гации появляются новые инструменты для маркетинга – проходя мимо ма-
газина, человек может моментально узнать о проводимых акциях/меропри-
ятиях/предоставляемых услугах, товарах, благодаря всплывающему сооб-
щению на экране своего телефона (причём предложенные ему предложения 
будут учитывать его интересы – т.к. можно учитывать информацию о его 
прошлых покупках), либо просто получить уведомление при приближении 
к определенному месту (второе направление indoor-навигации, называемое 
«Geo-aware»), а предприниматель в свою очередь сможет получать статис-
тическую информацию («тепловые карты»), основанные на перемещениях 
клиентов внутри торговых залов, чтобы проанализировать, какие отделы и 
товары пользуются повышенным интересом.  

Рынок подобной геоконтекстной рекламы (LBA – location-based 
advertising) уже измеряется миллиардами долларов, и с развитием систем 
indoor-навигации ожидается его стремительный рост. 
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Аннотация 
CusTr – концепт-проект, позволяющий пользователю получить возможность без 

труда в огромном торговом центре найти именно тот продукт, который его интересует, 
сэкономив при этом много времени. С помощью использования indoor-навигации и спе-
циально созданного приложения на смартфон эта идея реальна.  

Ключевые слова: навигация, концепт, проект, смартфон 

Анотація 
CusTr – концепт-проект, що дозволяє користувачеві отримати можливість із лег-

кістю в величезному торговому центрі знайти саме той продукт, що його цікавить, зао-
щадивши при цьому багато часу. За допомогою використання indoor-навігації і спеціа-
льно створеного додатка на  смартфон ця ідея реальна. 

Ключові слова: навігація, концепт, проект, смартфон 

Abstract 
CusTr – concept-project that allow the user easily gets opportunity to find exactly the 

product that interests him in a big shop, saving much time. By using indoor-navigation and 
specially created applications for smartphone, this idea is real. 

Keywords: navigation, concept, project, smartphone 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ВКЛАДЕНИХ МЕТОДІВ В ПАРАЛЕЛЬНИХ 
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ 

Дмитрієва О. А , д.т.н., проф., dmitrieva.donntu@gmail.com 
Дегтяр О. В.1, магістр, degtiar.av@gmail.com 

Донецький національний технічний університет, Покровськ, Україна 

Сучасні технології з кожним роком ускладнюються. У цих умовах по-
шук оптимальних інженерних рішень при створенні нових зразків техніки 
неможливий без застосування потужних обчислювальних засобів. Однак 
сама по собі обчислювальна техніка тільки засіб для проведення математи-
чних обчислень. Для того щоб з її допомогою вирішувати конкретні за-
вдання, необхідно розробити математичні моделі фізичних процесів і явищ, 
чисельні методи розв'язання математичних задач, створити алгоритми вирі-
шення цих задач на сучасних комп'ютерах, а також реалізувати їх у програ-
мних продуктах. Одним з найбільш поширених завдань математичного мо-
делювання є пошук чисельного розв'язання задачі Коші (1) для системам 
звичайних диференційних рівнянь (СЗДР), що описують динамічні процеси. 
У зв'язку з цим є актуальними завдання, пов'язані з розробкою нових пара-
лельних чисельнихметодів і паралельною реалізацією існуючих. 

    0 0x' f t ,x t , x t x  .                                         (1) 

Дана робота спрямована на дослідження ефективності вкладених мето-
дів (2) для вирішення жорстких СЗДР в паралельних комп’ютерних систе-
мах шляхом розробки програмного продукту з паралельною реалізацією 
ВМРК та автоматичним вибором кроку інтегрування. Метою роботи є ана-
ліз методів розпаралелювання вкладених методів та ефективності їх вико-
ристання в паралельних системах з різною топологічною організацією. До-
сягнення цієї мети дозволить підвищити ефективність використання потуж-
них паралельних обчислювальних систем у задачах моделювання складних 
динамічних об’єктів, вирішувати СЗДР зі складними правими частинами за 
менший час або з більшою розмірністю чи точністю. 
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де основне рішення 1ny   має порядок p, тоді як допоміжне 1ny   – порядок 

q=p+1 або q=p-1. Коефіцієнти i , j i i ia ,c ,b ,b  задаються у вигляді схеми Бат-

чера [1]. 
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В роботі запропоновано програмну систему, що поєднує в собі реаліза-
цію трьох чисельних методів розв’язання СЗДР: Фельберга 7(8), Дормана-
Принса 5(4) та Дормана-Принса 8(7). Кожен метод, в свою чергу, включає 
послідовну реалізацію, паралельну реалізацію для обчислювальних систем 
із загальною пам’яттю та паралельну реалізацію для розподілених систем. 
Це робить можливим використання програми для чисельного розв’язання 
СЗДР різних типів, як на простих послідовних комп’ютерах, так і на сучас-
них багатопроцесорних системах та кластерах. Система реалізована у ви-
гляді додатка операційної системи з інтуїтивно-зрозумілим графічним інте-
рфейсом та може використовуватися для проведення наукових досліджень 
без спеціальної підготовки. Завдяки модульній архітектурі система може до-
повнюватися без необхідності модифікації існуючого програмного коду, а її 
окремі компоненти можуть використовуватися при розробці інших програм. 

Розробка програмного продукту проводилася для сучасної популярної 
платформи Microsoft.NET на мові програмування C# з використанням біб-
ліотек MPI.NET (Message Passing Interface) версії 1.0.0 та ZedGraph. В якості 
середовища розробки використовувалася IDE MS Visual Studio 2013. В яко-
сті тестового середовища використовувався комп’ютер з багатоядерним 
процесором під управлінням Windows 7x64 зі встановленим Microsoft 
Compute Cluster Pack SDK. 

Для проведення чисельних експериментів був розроблений програмний 
комплекс diffEqLab. Він реалізований на модульній архітектурі з викорис-
танням принципів об’єктно-орієнтованого програмування, та характеризу-
ється високим потенціалом до розширення без значної модифікації існую-
чого програмного коду. Поточна версія включає можливість чисельного 
розв’язання тестової задачі Девісона(Problem of Davison) та задачі 
Шефера(Problem of Schäfer) [2] одним з трьох методів ВМРК – Фельберга 
7(8), Дормана-Принса 8(7) та Дормана-Принса 5(4), кожний з яких має пос-
лідовну реалізацію, паралельну з використанням MPI для виконання на кла-
стері, та паралельну за технологією багатопоточності для виконання на об-
числювальних системах із загальною та розподіленою пам’яттю. 

Доведено, що в системах із загальною пам’яттю збільшення числа про-
цесів при паралельній реалізації уповільнює розрахунки. Це пояснюється 
тим, що отримане прискорення за рахунок паралельного обчислення стадій-
них коефіцієнтів значно менше часу, що потрібен на виконання повільних 
операцій обміну типу «всі зі всіма» між процесами. 

Для перевірки роботи паралельного алгоритму при розв’язанні СЗДР зі 
складними правими частинами експерименти були повторені з ускладненою 
задачею Девісона. При цьому використання паралельної реалізації методу 
при розв’язанні СЗДР зі складними правими частинами дозволяє досягти 
значного прискорення, однак використання надмірної кількості процесів 
(обчислювальних вузлів) призводить до уповільнення розрахунку. Таким 
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чином було доведено, що використання запропонованої паралельної реалі-
зації є доцільним, тільки якщо виконується наступна умова:  

k
k n

t
t tsend ,

n
   

де kt  – середній час послідовного обчислення одного стадійного коефіціє-

нту, n – кількість процесів, задіяних у паралельному розрахунку, ntsend  – 
час, необхідний на одну операцію обміну результатами для n процесів. Най-
більша ефективність паралельного алгоритму досягається, якщо 

k
n

t
tsend min.

n
   

При використанні паралельних систем із загальною пам’яттю час 

ntsend  буде збільшуватися при зростанні об’єму даних, що пересилаються 
між процесами. Таким чином, розв’зання СЗДР великої розмірності з скла-
дними правими частинами за допомогою розроблених паралельних алгори-
тмів в системах з загальною пам’яттю буде виконуватися ефективніше. 
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Анотація 
Досліджено проблему підвищення ефективності моделювання складних динаміч-

них об’єктів за рахунок використання паралельних обчислень. Проведено ряд чисельних 
експериментів, основаних на використанні розроблених паралельних реалізацій вкладе-
них методів з автоматичним вибором кроку інтегрування, та доведена їх ефективність 
при розв’язанні жорстких систем звичайних диференційних рівнянь. 

Ключові слова: вкладені методи, паралельні обчислювальні системи, загальна 
пам’ять, розподілена пам’ять. 

Аннотация 
Исследована проблема повышения эффективности моделирования сложных дина-

мических объектов с использованием параллельных вычислений. Проведен ряд числен-
ных экспериментов, основанных на использовании параллельных реализаций вложен-
ных методов с автоматическим выбором шага интегрирования, доказана их эффектив-
ность при решении жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Ключевые слова: вложенные методы, параллельные вычислительные системы, об-
щая память, распределенная память. 

Abstract 
The problem of increasing the efficiency of simulation of complex dynamic objects using 

parallel computing. A series of numerical experiments based on the use of parallel implemen-
tations of embedded methods with automatic integration step, proven their effectiveness in solv-
ing stiff systems of ordinary differential equations. 

Key words: embedded methods, parallel computing, shared memory, distributed memory. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ІЗ РОЗПОДІЛЕНИМИ 
ПАРАМЕТРАМИ 

Святний В. А.1, д.т.н., проф., vsvjatnyj@gmail.com 
Гуськова Н. Г. 1,2, аспірант, huskovanadiia@gmail.com 

1 Донецький національний технічний університет, Покровськ, Україна 
2 Інститут Макса Планка динаміки складних технічних систем, м Магде-

бург, Німеччина 

Робота присвячена проблемам моделювання процесу взаємодії ак-
тинміозин просторових структур в ізотропних в’язкопружних середовищах. 
Мета цієї роботи направлена на побудову математичних моделей, які б по-
яснювали ряд проведених експериментів (in vitro), пов'язаних з розглядом 
поведінки взаємодії окремих головок міозину в в’язкопружному середовищі 
і масовою взаємодією, впливом на процеси фібриляції, зміною концентрації 
аденозитрифосфорної кислоти (АТФ). Розроблені моделі повинні поясню-
вати динаміку взаємодії білків актину і міозину, в тому числі, під впливом 
наркотичних речовин. Накопичені останнім часом експериментальні дані 
[1] свідчать про те, що конкретні способи організації та функціонування ак-
тину в різних клітинах визначаються взаємодіючими з актином білками [2]. 
Дані експерименти проводилися в дослідницьких центрах Інституту Макса 
Планка динаміки складних технічних систем (Німеччина). Дослідження ак-
тин-зв’язуючих білків і механізмів їх взаємодії необхідно для розуміння 
зміни форми клітин, перерозподілу поверхневих рецепторів і інших проце-
сів.  

Матеріал даної роботи заснований на використанні класичної (зосере-
дженої) просторової ізотропної моделі взаємодії актину і міозину в в'язкоп-
ружному середовищі [1–2] і є продовженням роботи [3], в яких розглядалися 
питання стабілізації взаємодії білків, здійснювалася оптимізація розмірності 
моделі з розподіленими параметрами, описуваної системою диференціаль-
них рівнянь в часткових похідних. 

В роботі [3] була детально описана трансформація зосередженої моделі 
в розподілену, обґрунтовані введені балансові співвідношення і визначені 
параметри концентрації незламаних ниток актину, що призводять до стабі-
лізації системи за прийнятний час. Одним із завдань цієї роботи є чисельна 
реалізація отриманої розподіленої моделі при фіксованій концентрації 
(АТФ), а також визначення оптимальної кількості розрахункових точок на 
основі аналізу максимальної сили напруги. 

Досліджувана розподілена модель [3], що описується рівняннями бала-
нсу, оцінює поведінку білків актину і міозину в ході реакції, яка протікає 
між ними (рис. 1). Особливістю моделі є наявність внутрішньої координати, 
що визначає число головок міозину, прикріплених до нитки актину в конк-
ретний момент часу. 
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При побудові математичної моделі, 
яка описує розподілену динаміку 
процесу взаємодії, введені такі фак-
тори, як концентрація M-ATP, кон-
центрація M-ADP-P, концентрація 
незломлених ниток актину, що всту-
пили в реакцію, концентрація злама-
ний ниток актину, що утворилися в 
ході реакції. В цілому, приєднання 
до нитки актину може здійснити до-
вільне число головок міозину з пото-

чної розмірністю i → ∞. Проте, при чисельному моделюванні необхідно об-
межитися кінцевим максимальним числом приєднаних головок міозину i = 
N. Відповідне значення для N було визначено в ході чисельного моделю-
вання. Для отримання оптимальної оцінки кількості розрахункових точок 
було проведено два типи експериментів. У першому випадку для отримання 
необхідної розмірності величина N змінювалася на кожній здійснюваної си-
муляції. Таким чином, в момент, коли застосовується і попереднє йому зна-
чення надавали однаковий (в межах допустимої похибки) ефект на поведі-
нку системи, вважалося, що шукане значення визначено. Проведений таким 
чином аналіз чутливості змінних моделі до введеного числа розрахункових 
точок дозволив грубо локалізувати шукане значення. 

Також досліджувалась оцінка залежності між обраним кількістю точок 
і максимальною силою напруги, що виникає в моменти прикріплення голо-
вок міозину до ниток актину і їх подальшого руху. Оскільки сила напруги 
виникає тільки в ті моменти, коли між білками відбувається взаємодія, було 
прийнято рішення досліджувати саме цей показник, який представляє повну 
картину того, як з плином реакції між білками змінюється поведінка всієї 
моделі. Максимальне значення сили вказує на існування допустимої вели-
чини стиснення, яка визначає, чи продовжиться реакція між актином і міо-
зином, чи нитка буде зламана. Було проведено декілька етапів моделювання, 
в кожному з яких змінювалася кількість точок. При комп'ютерному моде-
люванні за допомогою різницевих схем [4–5] були внесені істотні зміни в 
діапазони варіації параметрів, і передбачена можливість розриву ниток ак-
тину під впливом загальної сили. В результаті моделювання визначено межі 
інтервалів концентрації кислот, що забезпечують взаємодію між молеку-
лами міозину і нитками актину. У математичну модель, що описує оригіна-
льний цикл взаємодії, введена додаткова стадія для опису процесів розриву 
ниток актину під вагою головок міозину, яка дозволила значно посилити 
адекватність моделі. Для розробленої моделі обґрунтована оптимальна роз-
мірність різницевої схеми на основі значення сили напруги. Також були вве-
дені агреговані величини концентрацій зламаних і незламаних ниток ак-

 
Рисунок 1. Біохімічний цикл зі злама-

ними нитками актину 
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тину, що дозволило значно скоротити розмірність системи рівнянь, не втра-
тивши при цьому точність чисельних розв’язань. Отримано залежності для 
оцінки чутливості результату до зміни кінетичних параметрів моделі, які 
підтверджуються результатами лабораторних експериментів. Програмна ре-
алізація була виконана в Інституті моделювання динаміки складних систем 
Макса Планка і заснована на використанні математичного середовища 
PROMOT (Process Modeling Tool). 
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Анотація 
В роботі проведені дослідження, пов'язані з процесами моделювання взаємодії білків 

актину і міозину в процесі скорочення клітини. Основною метою є побудова розподіленої 
математичної моделі взаємодії і дослідження залежностей між концентрацією кислот і си-
лою напруги, яка виникає в моменти стиснення клітини. Ґрунтуючись на базовій моделі, в 
роботі розглянуто біохімічний цикл взаємодії описаних білків. 

Ключові слова: математична модель, динамічний об'єкт, розподілені параметри, взає-
модія, рівняння балансу. 

Аннотация 
В работе проведены исследования, связанные с процессами моделирования взаимодей-

ствия белков актина и миозина в процессе сокращения клетки. Основной целью является 
построение распределенной математической модели взаимодействия и исследование зави-
симостей между концентрацией кислот и силой напряжения, которая возникает в моменты 
сжатия клетки. Основываясь на базовой модели, в работе рассмотрен биохимический цикл 
взаимодействия описанных белков. 

Ключевые слова: математическая модель, динамический объект, распределенные па-
раметры, взаимодействие, уравнение баланса. 

Abstract 
The work carried out research related to the simulation of interaction of actin and myosin 

proteins during cell contraction. The main objective is to build a mathematical model of distributed 
and research relationships between the concentration of acid and the power voltage that occurs in 
the cells of the compression points. Based on the basic model in the series is considered a biochem-
ical interaction of proteins described. 

Key words: mathematical model, dynamic object, distributed parameters, interaction, balance 
equation. 
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РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ SMART UNIVERSITY ДЛЯ 
ЕВАКУЙОВАНИХ ВУЗІВ СХІДНОЇ УКРАЇНИ 

Ляшок Я.О., д.е.н., доц.,в.о. ректора,iaroslav.liashok@donntu.edu.ua; 
Вовна О.В., д.т.н., доц., проф., oleksandr.vovna@donntu.edu.ua; 

Цололо С.О., к.т.н., доц.,доц,sergii.tsololo@donntu.edu.ua; 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

м. Покровськ, Україна 

Актуальність досліджень 

Згідно з рейтингом британської компанії Quacquarelli Symonds за 
2016 — 2017 навчальний рік [1], тільки 6 українських вищих навчальних за-
кладів потрапили до ТОП-1000 кращих світових університетів. 
382-е місце зайняв Харківський національний університет ім. Каразіна. Ки-
ївський національний університет ім. Тараса Шевченка зайняв відразу кі-
лька позицій — з 431 по 440. НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» — з 551 по 
600. Донецький національний університет, НТУ «ХПІ» та Сумський держа-
вний університет розділили 701-ту сходинку рейтингу. 

ДВНЗ «ДонНТУ» до початку бойових дій на Сході Україні займав лі-
дируючі позиції серед технічних вузів України. Під час проведення евакуа-
ції ДВНЗ «ДонНТУ» до м. Покровськ [2], тільки 25 % професорсько-викла-
дацького складу приступила до роботи. Таким чином, одним із пріоритет-
них завдань стратегії стійкого розвитку університету є збереження і прим-
ноження лідируючих позицій в Україні під час підготовки науково-педаго-
гічних та інженерних кадрів в умовах обмеженого людського і матеріаль-
ного ресурсу. Одним з можливих шляхів вирішення цієї проблеми є впрова-
дження в освітній процес концепції Smart University, що дозволить здійсню-
вати як оперативне планування роботи, так і ефективне керування освітнім 
і науково-дослідним процесами з боку адміністрації університету. 

Мета та задачі дослідження 

Мета роботи — розробити та забезпечити стійке функціонування сис-
теми Smart University у вигляді WEB-орієнтованого програмного компле-
ксу, що дозволить підвищити ефективність роботи університету. Для досяг-
нення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

— розробити та впровадити метричну систему оцінювання ефективно-
сті роботи професорсько-викладацького складу; 

— перевести складання, виконання та контроль за виконанням індиві-
дуального плану викладача до електронного кабінету; 

— забезпечити стійке функціонування кафедри як базового структур-
ного підрозділу університету, який здатний виконувати поставлені задачі 
адміністрацією вищого навчального закладу. 
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Результати досліджень 

Університет повинен спеціалізуватися на випуску двох типів продукції: 
висококваліфіковані кадри і науково-технічних результатів. Для підви-
щення якості продукції, що випускається, необхідно вдосконалити техноло-
гічний процес і обладнання. В університеті прийнято вважати, що модерні-
зація обладнання – це модернізація лабораторій. Це так, але не менш важли-
вим фактором є «модернізація» науково-педагогічних кадрів, підвищення їх 
кваліфікаційного рівня. 

Для стимулювання та виведення із анабіозу провідних учених універ-
ситету доцільно передбачити можливість матеріального стимулювання про-
відних науково-педагогічних працівників і кафедр на основі аналізу резуль-
татів їх діяльності. Проект передбачає введення метричної системи оціню-
вання ефективності роботи кафедри. Результати ранжирування можуть бути 
підставою для застосування заходів матеріального заохочення (у рамках іс-
нуючого законодавства і в межах фонду заробітної плати університету), а 
також повинні враховуватися під час підбору відповідних висококваліфіко-
ваних кадрів для вирішення поставлених завдань. 

Кожен семестр кафедра набирає рейтинговий бал, за яким виконується 
ранжирування кафедр університету. Ці рейтингові оцінки повинні бути опу-
бліковані на офіційному сайті університету. Ця інформація повинна знахо-
дитись у загальному доступі, у тому числі і для відома абітурієнтів, які по-
винні мати актуальну та об'єктивну інформацію щодо свого подальшого 
освітнього процесу. 

На основі проведеного аналізу сформульовані функції, які повинні ви-
конувати Smart Department («Розумна кафедра»): 

1. Планування та розподіл навчального навантаження між співробітни-
ками кафедри (форма №ДН-9.01 (УП-3) та форма №ДН-9.02.1 (УП-4)). 

2. Заповнення фактичного навантаження, яке представлено за кожним 
місяцем, семестром та навчальним роком. 

3. Список наукових публікацій співробітників кафедри за поточний пе-
ріод. Цей список має бути ранжируваним за категоріями публікацій, а 
саме:публікації у наукових фахових виданнях України, публікації у міжна-
родних наукометричних базах даних, тези доповідей на наукових конфере-
нціях, патенти України на винаходи, монографії та ін. 

4. Методичні публікації кафедри за поточний період (методичні вказі-
вки до виконання лабораторних робіт, курсового та дипломного проекту-
вання, підручники та навчальні посібники і т.д.). 

5. Перелік організаційних заходів, у яких задіяні викладачі кафедри. 
6. Публікації переліку бакалаврських і магістерських робіт, які вико-

нано під керівництвом кожного викладача. 
7. Список студентів, які проходили виробничу практику із вказівкою 

тем та бази проходження практики. 
8. Протоколи засідання кафедри та методичних семінарів за поточний 
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період. 
9. Журнал обліку взаємних відвідувань лекційних, лабораторних та 

практичних занять професорсько-викладацького складу кафедри. 
10. Додаткові функції системи Smart Department. 
Під час роботи з системою Smart Department рекомендується введення 

чотирьох користувачів: 
1. Викладач, який веде свій приватний кабінет та частину списків, що 

відведено під його компетенції. 
2. Завідувач кафедрою, який відповідає за свій особистий кабінет та має 

можливість редагування списків співробітників кафедри. 
3. Секретар кафедри виконує перегляд особистих кабінетів викладачів, 

має можливість формувати звіти і редагувати свій список обов’язків (напри-
клад, протоколи засідання кафедри, методичних комісій і т.д.) 

4. Адміністратор виконує службові ролі, може виконувати редагування 
будь-яких списків. 

Загальні пропозиції щодо реалізації проектуSmart Department: 
1. Первинними є різноманітні списки – з них потім «збирається» інди-

відуальний план на поточний навчальний рік. Система контролює, щоб еле-
менти не дублювалися і не можна було, наприклад, звітувати однією стат-
тею кілька разів. Крім того, такий підхід дозволяє безболісно переносити 
матеріали з одного періоду на інший. 

2. Система може бути інтегрована до існуючого інформаційного сере-
довища університету, наприклад, використовувати необхідні дані з ЄДЕБО 
(студенти, групи і т.д.). 

3. Принцип «збирання» використовується всюди, тобто всі друковані 
документи збираються на основі елементів списку. Це дозволяє уникнути 
будь-якого дублювання даних. 

4. У кожного матеріалу є як мінімум два стани запланований та факти-
чний. 

5. Підхід зі списками дозволяє реалізувати рейтинг за будь-який період. 
6. Відділи університету не виставляють оцінки, тому що цей критерій 

дає широке поле для необ’єктивності. За кожен вид робіт є конкретні затвер-
джені бали (або години), а відповідні відділи тільки підтверджують вико-
нання роботи. 

7. Як розрахунковий період необхідно використовувати семестр, а не 
рік, так буде набагато більш гнучко. 

8. «Прогнозний рейтинговий показник» може з'явитися тільки після за-
кінчення одного розрахункового періоду. 

9. Кожен вид робіт повинен бути підтверджений будь-якою електрон-
ною копією – монографія, стаття, методичні вказівки і т.д. Ці копії можуть 
зберігатися в рамках системи або бути посиланнями на відповідні елементи 
електронного репозитарію університету. 
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Цей проект має бути реалізований у вигляді WEB-орієнтованого про-
грамного комплексу. Проведений аналіз показав, що у відкритому доступі 
таких WEB-орієнтованих систем в Україні немає. 

Висновки 

На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що для під-
вищення ефективності роботи університету необхідно реалізувати широкий 
спектр робіт щодо «модернізації» навчальної та наукової складових освіт-
ньої діяльності ВНЗ України. Результати таких досліджень дозволять пе-
рейти евакуйованим українським вишам до пріоритетної реалізації стратегії 
стійкого розвитку. 

Автори закликають до співпраці гостей та учасників форуму «ТАК-
2016» щодо обговорення зазначеної мети, тому що тільки разом ми зможемо 
реалізувати цей проект. 
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Анотація 
Сформульовано основні функції, які виконуються Smart Department, а також розпи-

сані ролі під час експлуатації цієї системи. Сформульовані та розписані загальні заува-
ження за проектом. Реалізація проекту планується у вигляді WEB-орієнтованого програ-
много комплексу. 

Ключові слова: розумний університет, стійкий розвиток, оцінка ефективності, мо-
дернізація, програмний продукт, розумна кафедра. 

Аннотация 
Сформулированы основные функции, выполняемые Smart Department, а также рас-

писаны роли при эксплуатации этой системы. Сформулированы и расписаны общие за-
мечания к проекту. Реализовать проект планируется в виде WEB-ориентированного про-
граммного комплекса 

Ключевые слова: умный университет, устойчивое развитие, оценка эффективности, 
модернизация, программный продукт, умная кафедра. 

Abstract 
The basic functions performed by the Smart Department have been defined; roles during 

the operation of this system have been described. General comments on the project have been 
made. The project will be implemented as web-based software system. 

Keywords: smart university, sustainable development, performance evaluation, upgrad-
ing, software application, smart department. 
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КОМПЬЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ МОЛЕКУЛ 
ПОЛІМЕРІВ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 

Колесник Аліна Геннадіївна, магістрант, kolesnikalina2756@gmail.com; 
Донецький Національний Технічний Університет, Покровськ, Україна 

Полімери мають складну (комплексну) структуру і динамічну поведі-
нку в широкому часовому діапазоні. Полімерні з'єднання можуть проявляти 
свої унікальні властивості тільки в конденсованому стані (розчин, сплав, 
скло або кристал), що впорядковує рух молекул згідно кореляційної міжмо-
лекулярної залежності. 

Запропонована модель базується на положеннях динамічного моделю-
вання Монте-Карло. Спроби руху молекул задані одиничними векторами 
поля в результаті присвоєння кожній молекулі випадкового вектору відпо-
відно до напрямку руху, а рух всіх частинок аналізується одночасно. 

Розташування кожної молекули зіставлено вузлам решітки в припу-
щенні, що всі вузли решітки зайняті (коефіцієнт щільності p = 1). Між кож-
ною молекулою є деякий надлишковий об’єм і молекули мають достатньо 
місця для вібрування навколо своєї позиції, визначеної вузлами решітки. Бі-
льшість спроб поступального руху будуть невдалими, що слідує з припу-
щення про постійну квазібезперервність всієї системи: 

 Система не може мати місце для вільного простору, зіставленого з ро-
зміром молекул; 

 Вузол не може бути одночасно зайнятий більш ніж однією молеку-
лою. 

Умова безперервності векторного 
поля, утвореного одиничними векто-
рами, відповідних молекул, які нама-
гаються рухатися, можна записати на-
ступну чином: 

+ =       → 0                        (1) 

де: J — поточна рухома частинка, р — 
щільність частинок в мережевому ву-
злі, t — час, ԑ — число, відповідне до 
коливань молекул навколо вузла тим-
часового розташування. 

Всі молекули, вектори яких зіста-
влені спробам руху і які не створюють корелюючого руху (замкнуті петлі), 
повинні бути знерухомлені в силу умов безперервності. У підсумку зали-
шиться тільки замкнутий контур, по якому можна переміщувати частинки 
(рисунок 1). 

На кожному кроці алгоритму моделювання виконуються наступні дії: 
– вказуються напрямки спроб руху для всіх часток в системі; 

 
Рисунок 1. Ілюстрація корельованих 

переміщень (товста лінія), пов’язана з 
поступальним кроком (стрілка) в трає-

кторії однієї молекули (тонка лінія) 
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– всі елементи розміщуються відповідно до рівняння безперервності(1); 
– для незнерухомлених елементів перевіряється умова енергії; 
– знерухомлюються елементи в спільних петлях, які не відповідають 

умовам енергії; 
– інші частки переміщаються циклічно по петлі. 
Імовірність знаходження елемента, який бере участь у спільних петлях, 

визначатиме ймовірність великої кількості перебудувань і маленький тим-
часовий інтервал. Перетини замкнутих контурів петлі виключені, так як в 
межах одного тимчасового кроку елемент може заміщати тільки один на-
прямок і тільки до одного сусідньому вузлу решітки. 

У комп'ютерній візуалізації решіткова рідина має вигляд прямокутника 
розмірністю 9х10 (90 вузлів). Сусіди для кожної молекули зіставляються за 
принципом тора, причому кожна молекула подана в гексагональній формі, 
забезпечена логікою і характеризується робочим циклом (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Моделювання полімерної рідини з використанням молекул гексаго-

нальної форми 
 

При рішенні задачи кожна генерація спрацьовує тільки при впливі ко-
ристувача на систему (натискання клавіші або миші) і програма має нескін-
ченну кількість генерацій. Кожна наступна генерація взаємопов'язана з по-
передньою, так як попередні переміщення молекул враховуються при пода-
льшому кроці. 

Поведінка молекул в полімерній рідини є складним фізико-хімічної 
процесом, що є непростим в комп'ютерному поданні. Моделювання полі-
меру на прикладі мікроскопічної решітчастої рідини формує наочну картину 
динамічних властивостей аналогічних систем.  

Робота була виконана на мові програмування С в середовищі розробки 
Visual Studio 2012. Використовувалася 64х бітна операційна система 
Windows 7 Professional (Microsoft Corp.), 2х ядерний процесор Intel Pentium 
CPU N3540 з частотою 2.16GHz.  

Для підвищення швидкодії наступним кроком буде дослідження внут-
рішнього паралелізму за допомогою технологій OpenCL з використанням 
графічного процесору і виведенням результатів на екран засобами техноло-
гій OpenGL. 
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Анотація 
У роботі виконано комп'ютерне моделювання поведінки молекул полімерів на ос-

нові решітчастої рідини із застосуванням методу Монте-Карло для простих полімерних 
систем. Дана робота була виконана в рамках II етапу технологічних курсів міжнародного 
проекту TEMPUS на базі Лодзької Політехніки в місті Лодзь, Польща. 

Ключові слова: комп'ютерне моделювання, полімери, решітчаста рідина, метод 
Монте-Карло. 

Аннотация 
Представлено компьютерное моделирование поведения молекул полимеров на 

основе решеточной жидкости с применением метода Монте-Карло для простых поли-
мерных систем. Данная работа была выполнена в рамках II этапа технологических кур-
сов международного проекта TEMPUS на базе Лодзкой Политехники в городе Лодзь, 
Польша.  

Ключевые слова: компьютерное моделирование, полимеры, решеточная жид-
кость, метод Монте-Карло. 

Abstract  
Computer simulations of the behavior on the basis of lattice liquid polymer molecules 

using the Monte Carlo method for simple polymer systems are presented. This work was 
performed as part of the II stage of technological courses of international project TEMPUS 
based on Łódzki University of Technology in Lodz, Poland. 

Keywords: computer simulation, polymers, liquid lattice, Monte Carlo method. 
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РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ РОБОЧОГО 
ЧАСУ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ NFC 

Безбожний В.С., магістрант, vitalii.bezbozhnyi@gmail.com 
Цололо С.О., канд. техн. наук, доц., s.solos@gmail.com 

Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Україна 

Технологія безконтактного мобільного платежу NFC (Near Fіeld 
Communіcatіon) – це технологія бездротового обміну даними між пристро-
ями, що знаходяться на відстані до 20 сантиметрів. Два пристрої з NFC-
мікросхемами достатньо наблизити один до одного для того, щоб вони змо-
гли обмінюватися інформацією. У якості застосування цієї технології можна 
назвати електронне особове посвідчення, електронні ключі (від автомобіля, 
будинку, офісу, готельного номера), одержання довідкової інформації з еле-
ктронних дошок [1]. 

У якості головного пристрою розроблюваної системи може виступати 
будь-який мікроконтролер з можливістю підключення необхідних модулів 
для передачі даних через інтернет та зчитування/запису NFC-міток.  

Найбільш поширеними та простими у програмуванні є мікроконтро-
лери Arduino. Вони мають власне середовище розробки для написання ске-
тчів (програм) та С++/С подібну мову програмування. Також слід відзна-
чити відносну дешевизну мікроконтролерів Arduino у порівнянні з іншими 
мікроконтролерами, що програмуються мовою високого рівня [2]. 

При проектуванні було вирішено використовувати мережевий модуль 
Ethernet або Wi-Fi для забезпечення певної мобільності розроблюваній сис-
теми. Зважаючи на те, що система повинна отримувати живлення для пов-
ноцінного функціонування, були вирішено використовувати модуль 
Ethernet з можливістю живлення мікроконтролеру від нього. 

Використання зчитувача NFC-міток визначає спосіб зберігання інфор-
мації робітників, адже деякі чипи мають специфічну структуру та потребу-
ють певного типу модуля NFC. 

Під час вибору модуля взаємодії з 
NFC-мітками було вирішено використову-
вати модуль RC522, як такий, що працює 
з найбільш широким діапазоном стандар-
тів виготовлених міток та вартість якого є 
прийнятною для проекту такого класу [3]. 

Система обліку складається з трьох 
компонентів: 
1. Мікроконтролер – головна частина сис-
теми. Виконує всі обчислення та організує 
зв’язок з БД. Arduino Uno Rev. V3 (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Мікроконтролер 

Arduino Uno Rev. V3 
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2. Модуль NFC – зчитує персональні дані робітників з персоніфікова-
них перепусток, що дозволяє однозначно ідентифікувати кожного 
робітника, який користується системою. RFID-RC522 (рис. 2). 

3. Мережевий модуль – модуль відповіда-
льний за зв’язок з БД за допомогою інтер-
нету. Було обрано Arduino Ethernet shield 
w5100 (рис. 3). 

 При реалізації даної системи було ви-
рішено заносити персональні дані робітни-
ків на мітки NFC у вигляді карток. Кожна 
картка має свій унікальний ідентифікацій-
ний номер та містить у пам’яті ідентифіка-
тор робітника, що унеможливлює підробку 
даної картки за рахунок невідповідності 
унікальних номерів карток при копію-
вання. 

Робота системи обліку робочого часу 
складається з таких етапів: 
1. Робітник при прибутті на роботу підно-
сить свою персональну перепустку з NFC-
міткою до зчитувача. 
2. МК за допомогою модулю NFC зчитує 

інформацію з перепустки (ідентифікатор робітника) 
3. Після отримання даних мікроконтролер відправляє запит до БД че-

рез інтернет для внесення відповідного запису в систему обліку. 
Для коректної роботи всієї системи було реалізовано два пристрої: 
для вхідного та вихідного контролю. На вході відмічається час по-
чатку роботи, а на виході відповідно – кінець роботи (рис. 4). 

Програмну частину реалізовано за допомогою середовища розробки 
Arduino Sketch на мові програмування подібній до С++/С. 

 
Рисунок 2 – Ethernet-модуль 

Arduino 

 
Рисунок 3 – Модуль RFID-RC522 

ID користувача

Мікроконтролер

NFC-модуль

Ethernet-модуль

Розроблена система

Картка робітника

Телефон робітникаInternet

БД

 
Рисунок 4 – Структура розробленої системи 
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Новизною розробленої системи є автоматизація ведення кількості відп-
рацьованого робітником часу та використання бюджетних апаратних скла-
дових для мінімізації затрат з впровадження даної системи на підприємстві. 

Практична цінність розробленої системи складається у дешевизні скла-
дових частин, відносно простому процесу виготовлення готової систему та 
модульності, тобто у разі виходу зі стану одного з модулів його можна замі-
нити без втрати працездатності системи. 
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Анотація 
Розроблено систему обліку робочого часу на підприємстві на базі контролера 

Arduino Uno R3 для документування у базі даних обліку робочого часу працівників час 
початку та закінчення роботи всіх працівників. До складу системи входить модуль NFC 
RC522, мікроконтролер Arduino Uno R3 та мережевий модуль. Використання мереже-
вого модуля дозволяє розміщувати систему не залежно від розташування бази даних під-
приємства, на якому вона встановлена. 

Ключові слова: NFC, бездротові технології, модуляція, мікросхема, антена, прий-
мач. 

Аннотация 
Разработано систему учета рабочего времени на предприятии на базе микро-

контроллера Arduino Uno R3 для документирования в базе данных рабочего времени ра-
ботников времени начала и окончания работы всех сотрудников предприятия. В состав 
системы входит модуль NFC RC522, микроконтроллер Arduino Uno R3 и сетевой модуль. 
Использование сетевого модуля позволяет размещать систему в независимости от рас-
положения базы данных предприятия, на котором она установлена. 

Ключевые слова: NFC, беспроводные технологии, модуляция, микросхема, ан-
тенна, приемник. 

Abstract  
The time management system in the company based on the Arduino Uno R3 controller 

developed to document in the database of working hours start and end hours of working day of 
all employees. The system includes a module NFC RC522, microcontroller Arduino Uno R3 
and network module. Using the network module allows you to place the system regardless of 
location of enterprise data centers.  

Keywords: NFC, wireless technologies, modulation, microcircuit, antenna, receiver. 
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МУЛЬТИАГЕНТНИЙ МЕТОД СЕГМЕНТУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ, 
ЩО ОТРИМАНІ З БОРТОВИХ СИСТЕМ ОПТИКО-

ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Худов В.Г.1, vlad_kh@mail.ua;  
Худов Г.В.1 , доктор технічних наук, професор, 2345kh_hg@ukr.net 

Маковейчук О.М.2 , кандидат технічних наук, oma-
koveychuk@gmail.com 

1 Харківський національний університет Повітряних Сил  
імені Івана Кожедуба, Харків, Україна 

2 Львівський національний університет імені І.Франка, Львів, Україна 

Постановка проблеми у загальному вигляді. В теперішній час ре-
зультат обробки зображень, що отримані з бортових систем оптико-елект-
ронного спостереження, залежить від якості методу сегментування зобра-
ження [1, 2]. При використанні відомих методів сегментування зображення 
не завжди вдається забезпечити стійкість методів сегментування до варіацій 
різних параметрів зображення (топологічних, геометричних, фотометрич-
них). 

Мета роботи – теоретично обґрунтувати можливість використання му-
льтиагентного методу сегментування  зображень, що отримані з бортових 
систем оптико-електронного спостереження. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Систематизація та аналіз ефе-
ктивності сучасних методів сегментування зображення наведено в [2, 3]. 
Встановлено, що в теперішній час не існує загальної теорії сегментування 
зображень бортових систем оптико-електронного спостереження, яка дозво-
ляє отримати вичерпні рекомендації щодо оптимального вибору методу се-
гментування та набору вхідних даних [2, 3]. Для сегментування зображення 
застосовуються методи штучного інтелекту, наприклад, генетичні методи 
[2], штучні нейронні мережі, які дають добрі результати, але при цьому не-
обхідно обов’язково мати оптимальне налаштування параметрів мереж [4]. 

Постановка задачі та викладення матеріалів дослідження. Для сег-
ментування зображення будемо розглядати мультиагентний метод (ММ), 
який відносяться до еволюційних методів (AS – ant system), а мураху будемо 
називати агентом. В найпростішому випадку сегментування зображення мо-
жна представити як сукупність наступних ділянок руху агентів (рис. 1): ви-
хідна точка маршруту (ВТМ), прямі ділянки, кінцева точка маршруту 
(КТМ). Прямі ділянки проходять через поворотні точки маршруту (ПТМ), в 
яких відбувається зміна напрямку руху агенту. У подальшому вважаємо, що 
положення ВТМ, КТМ та поворотних точок маршруту повністю визначає 
маршрут руху агенту.  
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ММ, використаний в даному до-
слідженні, оснований на імітації 
природного механізму пошуку най-
коротшого шляху до джерела їжі ко-
лонією мурах (агентів) [4]. Агенти 
обмінюються тільки локальною ін-
формацією, для передачі якої вони 
використовують спеціальний секрет, 
феромон, що відкладається агентом 
на своєму маршруті. Чим вище кон-
центрація феромону на маршруті, 
тим вища привабливість цього мар-
шруту для наступних агентів. Розпо-
діл феромону в навколишньому се-
редовищі являється немовби динамі-
чною пам’яттю системи. З часом фе-

ромон випаровується, що забезпечує зворотній зв'язок. Використання зво-
ротного зв’язку (випаровування) попереджує завчасну сходимість рішень – 
вибір агентами одного і того ж субоптимального маршруту. 

В простішому ММ в кожній ітерації ітераційного процесу m  агентами 
здійснюється пошук рішення та оновлення феромонів на знайденому марш-
руті. Кожний m -й агент при сегментуванні зображення починає шлях з 
ВТМ, послідовно проходить вибрані методом ПТМ і завершує шлях в одній 
з КТМ. Вибір ПТМ з J  можливих здійснюється на основі ймовірнісного 

правила (1), що визначає ймовірність )t(P m
i  переходу m -го агента в i -у 

ПТМ з врахуванням привабливості i -ї ділянки маршруту iL  та концентрації 
феромонів на цій ділянці iF  в момент часу t : 
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де:   і   – параметри, що задають вагу феромона і привабливості ділянки, 
відповідно.  

Вважаємо, що привабливість ділянки маршруту iL  в ММ обернено про-
порційна затратам на подолання ділянки (2), тобто 

                                                         
i
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де iD  – довжина i -ї ділянки маршруту. 
Після кожної ітерації концентрація феромонів на вибраних агентами ді-

лянках оновлюється за правилом (3): 

Рисунок 1. Приклад представлення мар-
шруту руху агенту на зображенні при 

сегментуванні зображення 

ВТМ 

КТМ 

Можливі поло-
ження першої пово-
ротної точки ПТМ1 

Можливі поло-
ження другої пово-
ротної точки ПТМ2 

   пряма ділянка 1 

пряма ділянка 2 

пряма ділянка 3 
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де:  10, – швидкість випаровування феромону; 
m

iF  - концентрація феромону на i -й ділянці маршруту, що створю-
ється проходженням m -го агента. 

В результаті проведення певної кількості ітерацій визначаються най-
привабливіші за вибраним критерієм маршрути, концентрація феромону на 
яких максимальна. Феромон на непривабливих маршрутах поступово "ви-
сихає", і непривабливі маршрути зникають. 

На рис. 2 наведено результати використання ММ для сегментування зо-
браження. Більш кращі маршрути позначені більш жирними лініями. 

Колами відмічені ділянки зобра-
ження, де необхідно змінити марш-
рут руху агентів (їх фізичний смисл 
необхідно визначити у подальших 
дослідженнях). 

З аналізу рис. 2 видно, що після 
100 ітерацій рівень феромону на всіх 
маршрутах значно зменшується вна-
слідок випаровування (тонші лінії). 
Після 300 ітерацій кращий маршрут, 
який і є оптимальним для прове-

дення сегментування, виділяється явно (рис. 2б).   
Висновки і напрямки подальших досліджень. Таким чином, в роботі 

теоретично запропоновано використання ММ для проведення сегменту-
вання зображення. У подальших дослідженнях необхідно провести сегмен-
тування оптико-електронного зображення з використанням ММ.   
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                а)                                    б) 
Рисунок 2.  Результати використання 
MМ для сегментування зображення: 

а) — після 100 ітерацій,  
б) — після 300 ітерацій 
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Анотація 
Встановлюється, що основна складність при сегментуванні зображення – враху-

вання різних додаткових факторів, таких як: різнорідний фон, варіабельність різних час-
тин зображення, наявність шумів. У зв’язку з цим, при використанні відомих методів 
сегментування зображення не завжди вдається забезпечити стійкість методів сегменту-
вання до варіацій різних параметрів зображення (топологічних, геометричних, фотомет-
ричних). Теоретично обґрунтована можливість використання мультиагентного методу 
сегментування  оптико-електронних зображень, визначений оптимальний рух агентів 
при сегментуванні оптико-електронного зображення. 

Ключові слова: оптико-електронне зображення, сегментування, метод, агент, рух, 
поворотна точка, феромон, ділянка, вихідна точка маршруту. 

Аннотация 
Устанавливается, что основная сложность при сегментации изображения – учет ра-

зличного рода дополнительных факторов, таких как: разнородный фон, вариабельность 
разных частей изображения, наличие шумов. В связи з этим, при использовании извест-
ных методов сегментации изображения не всегда удается обеспечить стойкость методов 
сегментации к вариации различных параметров изображения (топологических, геомет-
рических, фотометрических). Теоретически обоснована возможность использования му-
льтиагентного метода сегментации оптико-электронных изображений, определен опти-
мальный путь агентов при сегментации оптико-электронного изображения. 

Ключевые слова: оптико-электронное изображение, сегментация, метод, агент, дви-
жение, поворотная точка, феромон, участок, исходная точка маршрута.  

Abstract  
It is established that the main difficulty with the image segmentation - keeping various 

kinds of additional factors, such as: diverse background, variability of different parts of the 
image, the presence of noise. Due to this s, using known methods of image segmentation is not 
always possible to provide resistance segmentation methods to the different variations of the 
image parameters (topological, geometric, photometric). Theoretically proved the possibility of 
using multi-agent method segmentation optoelectronic image, determined the optimal path 
segmentation agents in optic-electronic image. 

Keywords: optic-electronic image, segmentation method, agent movement, a turning 
point, a pheromone, a portion of the route starting point. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ РОБОТИ МОДИФІКАЦІЙ 
АЛГОРИТМУ ЛЛОЙДА 

Гончарук О.М., бакалавр, honcharukolga@gmail.com; 
Мацуга О.М., к. техн. н., доцент, molgan@ua.fm 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 
Дніпро, Україна 

Актуальність питання. Метод k-середніх є одним з найбільш відомих 
та широко використовуваних засобів кластеризації. Він входить у  
топ-10 найуживаніших методів Data Mining [1]. 

Для реалізації методу k-середніх був запропонований ряд алгоритмів, 
як то Ллойда, МакКіна, Хартігана–Вонга. На практиці більш вживаним і до-
слідженим є алгоритм Ллойда. Він достатньо простий та швидкий у випадку 
невеликих та середніх за розміром наборів даних. Однак, у разі великих на-
борів він стає досить повільним, оскільки вимагає виконання nke обчислень 
відстаней, де n – кількість точок у наборі, k – кількість кластерів, e – необ-
хідна кількість ітерацій. Ще одним недоліком алгоритму, як власне і алго-
ритмів МакКіна та Хартігана–Вонга, є чутливість до вибору початкових 
центрів кластерів.  

Для подолання цих недоліків розроблені різні модифікації. Дана робота 
присвячена дослідженню тих модифікацій алгоритму Ллойда, що націлені 
на пришвидшення його роботи. 

Відомі дослідження та публікації. Один з підходів, що дозволяє прис-
корити роботу алгоритму Ллойда, полягає у використанні нерівності трику-
тника з метою запобігти виконанню марних обчислень відстаней.  

Вперше таку можливість продемонстрував Філіпс у 2002 році [2]. 
У 2003 році Елкан запропонував модифікований алгоритм Ллойда [3], 

який для кожної точки зберігає одну верхню межу відстані від точки до її 
найближчого центра та k нижніх меж відстаней між точкою та центрами 
кластерів. На основі цих меж та відстаней між центрами, використовуючи 
нерівність трикутника, визначають, які обчислення відстаней між точками 
та центрами є марні і можуть бути пропущені.  

Алгоритм Хамерлі [4], запропонований у 2010 році, є модифікацією ал-
горитму Елкана. Він зберігає для кожної точки лише дві межі відстаней від 
неї до її двох найближчих центрів.  

У 2012 році Хамерлі та Дрейк запропонували ще один варіант [5]. Він 
спрямований на поєднання переваг алгоритмів Елкана та Хамерлі завдяки 
використанню для кожної точки b(b<k) нижніх меж відстаней між нею та 
b найближчими до неї центрами кластерів, розташованими за зростанням.  

Результати роботи алгоритму Ллойда, як і описаних модифікацій, си-
льно залежать від вибору початкових центрів кластерів. При цьому вдалий 
їх вибір здатен не лише покращити якість кластеризації, а й зменшити кіль-
кість ітерацій в алгоритмі і, тим самим, збільшити швидкість його роботи. 
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Одним з ефективних для цього вважається алгоритм k-means++ [6]. Основна 
його ідея полягає у виборі в якості початкових центрів кластерів найвідда-
леніших одна від одної точок. Після вибору центрів алгоритм продовжує 
свою роботу за стандартним алгоритмом Ллойда.  

Постановка задачі. Задача полягає у дослідження швидкодії алгорит-
мів Елкана, Хамерлі та Дрейка, ідея яких базується на нерівності трикут-
ника, а також алгоритму k-means++. 

Результати досліджень. Для виконання поставленої задачі у роботі 
створено програмне забезпечення, що реалізує алгоритми Елкана, Хамерлі, 
Дрейка, Ллойда та k-means++. Воно розроблене на мові C# у середовищі 
Microsoft Visual Studio. За допомогою розробленого програмного забезпе-
чення проведено обчислювальні експерименти для дослідження швидкості 
роботи реалізованих алгоритмів. Дані для аналізу змодельовано як суміш 
багатовимірних нормальних розподілів з діагональними коваріаційними ма-
трицями і рівними дисперсіями.  

У табл. 1 наведено результати обчислювальних експериментів з аналізу 
швидкості роботи модифікацій на основі нерівності трикутника. Як можна 
побачити, на використаних даних алгоритми Елкана та Хамерлі переважа-
ють у швидкості алгоритми Ллойда та Дрейка. Натомість модифікація 
Дрейка працює повільніше навіть за алгоритм Ллойда на цих даних. 

Таблиця 1 
Час (мс) роботи алгоритмів (n – обсяг даних, d – розмірність, k – кількість кластерів) 

Алгоритм n=1000 
d=2 
k=2 

n=5000 
d=2 
k=2 

n=500 
d=2 
k=4 

n=1000 
d=2 
k=4 

n=5000 
d=2 
k=4 

n=1000 
d=2 
k=10 

n=10000 
d=2 
k=10 

n=5000 
d=5 
k=10 

n=5000 
d=5 
k=5 

Ллойда 2,074 8,268 0,945 1,128 3,92 2,012 39,099 12,521 27,489 
Елкана 1,184 4,075 0,646 0,604 2,436 1,233 19,357 6,874 8,82 
Хамерлі  1,169 3,991 0,548 0,657 2,921 1,188 17,438 7,788 9,088 
Дрейка 6,844 28,414 3,232 4,044 16,401 6,194 117,564 38,655 81,354 

У табл. 2 наведено результати обчислювальних експериментів щодо 
швидкості роботи алгоритму Ллойда при виборі початкових центрів випад-
ковим чином та за алгоритмом k-means++. Одержані результати свідчать, 
що алгоритм k-means++ за рахунок вдалого вибору початкових центрів дій-
сно дозволяє пришвидшити роботу алгоритму Ллойда. 

Таблиця 2 
Час (мс) роботи алгоритму Ллойда в залежності від вибору початкових центрів 

(n – обсяг даних, d – розмірність, k – кількість кластерів) 
Спосіб ви-
бору почат-
кових центрів 

n=1000 
d=2 
k=2 

n=5000 
d=2 
k=2 

n=500 
d=2 
k=4 

n=1000 
d=2 
k=4 

n=5000 
d=2 
k=4 

n=1000 
d=2 
k=10 

n=10000 
d=2 
k=10 

n=5000 
d=5 
k=10 

Випадковим 
чином 

2,9
06 14,264 1,807 1,563 9,572 4,734 54,757 8,634 

Алгоритмом 
k-means++ 

4,764 12,328 1,042 3,097 3,815 1,175 41,173 12,063 
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Висновки. У роботі було розглянуто модифікації алгоритму Ллойда, 
спрямовані на збільшення швидкості його роботи. Проведено порівняння 
швидкості роботи трьох модифікацій, що базуються на нерівності трикут-
ника (алгоритми Елкана, Хамерлі, Дрейка), та алгоритму вибору початкових 
центрів k-means++. Усі розглянуті модифікації, окрім запропонованої Дрей-
ком, працюють швидше за класичний алгоритм Ллойда. 
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Анотація 
Робота присвячена дослідженню швидкості роботи модифікацій алгоритму Ллойда. 

Було розроблено програмне забезпечення, в якому реалізовані алгоритм Ллойда, його 
модифікації, запропоновані Елканом, Хамерлі та Дрейком, а також алгоритм k-means++. 
Проведено обчислювальні експерименти, які засвідчили, що реалізовані алгоритми, ок-
рім алгоритму Дрейка, є більш швидкі за алгоритм Ллойда. 

Ключові слова: кластеризація, k-середніх, алгоритм Ллойда, швидкість алгоритму. 

Аннотация 
Работа посвящена исследованию скорости работы модификаций алгоритма Ллойда. 

Было разработано программное обеспечение, в котором реализованы алгоритм Ллойда, 
его модификации, предложенные Элканом, Хамерли и Дрейком, а также алгоритм k-
means++. Проведены вычислительные эксперименты, показавшие, что реализованные 
алгоритмы, кроме алгоритма Дрейка, работают быстрее алгоритма Ллойда. 

Ключевые слова: кластеризация, k-средних, алгоритм Ллойда, скорость алгоритма. 

Abstract  
The work is dedicated to research of Lloyd’s algorithm modifications. As a result the 

software was developed. Lloyd’s algorithm, its modifications proposed by Elkan, Hamerly and 
Drake and also k-means++ algorithm were implemented. The results of computing experiments 
showed that speed of all algorithms, excepting proposed by Drake, are better than speed of 
Lloyd’s algorithm. 

Keywords: clustering, k-means, Lloyd’s algorithm, algorithm speed. 
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Основными факторами, определяющими технологический режим тер-
мообработки проката, являются: давление газовой среды р; расход газовой 
среды на 1 м.п. изделия ε; скорость охлаждения ∆; относительные расходы 
воды в секциях водяного охлаждения T. Основными показателями качества 
процесса термической обработки являются следующие характеристики ме-
талла: предел прочности σв; относительное сужение ψ; относительное удли-
нение δ; размер зерна d.  

Для «связывания» выходных показателей качества с факторами, опре-
деляющими технологический режим, предлагается построить регрессион-
ную модель. Поскольку в рассматриваемом случае показатели качества во 
многом зависят и от исходного химического состава стали, в число варьи-
руемых факторов следует включить процентное содержание основных ле-
гирующих компонентов, например, С, Mn. 

В общем виде уравнения множественной линейной регрессии, 
связывающие входные и выходные переменные, примут вид [1]:  

z = f(Т, С, Mn,p,ε,∆),      (1) 
где z – показателями качества процесса термической обработки. 
Для анализа уравнения множественной регрессии будем применять ме-

тод наименьших квадратов (МНК). Программная реализация представлен-
ной модели процесса термообработки металла осуществлялась в среде 
Borland Delphi 7. Диаграмма вариантов использования системы представ-
лена на рис. 1. 

Согласно методу наименьших квадратов: 
∑ e = еТe = (Y −  XB) (Y − XB) →  min,  (2) 

где Y – n-мерный вектор-столбец наблюдений зависимой переменной; 
X – матрица размерности n х (m+1), в которой i-я строка i = 1, 2,…, n  пред-
ставляет i-е наблюдение вектора значений независимых переменных 
X ,  X ,…, X  единица соответствует переменной при свободном нлене b ;  
B – вектор-столбец размерности (m+1) параметров уравнения множествен-
ной регрессии; е – вектор-столбец размерности n отклонений выборочных 
значений y , зависимой переменной от значений y . 

Предыдущее условие выполняется, если вектор-столбец коэффициен-
тов В находится по формуле: 

B = (XТX) (XТY),     (3) 
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где XТ –  матрица транспонированная к матрице Х; (XТX)  – матрица 
обратная к (XТX). 

 

 
 

Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования 
Соотношение справедливо для уравнения регрессии с произвольным 

количеством m объясняющих переменных. 
Для получения общего представления о качестве модели, из относите-

льных отклонений по каждому наблюдению вычисляем среднюю ошибку 
аппроксимации A как простую среднюю арифметическую: 

A = ∙ ∙ 100%.      (4) 

На рис. 2 представлена оценка адекватности построенной регрессион-
ной модели для параметра качества — предел прочности.  

 

 
Рисунок 2. Информационное сообщение «Адекватность модели» 
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Расчет параметра качества с помощью заданных технологических пара-
метров процесса термообработки металла, на основе, найденного прежде, 
уравнения регрессии представлен на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3. Расчёт параметра качества «Предел прочности» 
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ 
СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

Святный В.А., докт. техн. наук, профессор, vsvjatnyj@gmail.com;  
Бровкина Д.Ю., аспирант, daniella.brovkina@gmail.com  

Любимов А.С., магистрант, patrik.ms94@gmail.com 
Донецкий национальный технический университет, Покровск, Украина 

В современном мире для обработки данных все чаще применяются па-
раллельные вычисления. Но иногда необходимо не просто выполнять вычи-
сления, а выполнять однотипные действия, но с различными конечными це-
лями. Таким образом, появляется необходимость в агентах. Агенты предста-
вляют собой самостоятельные единицы в составе одной системы. Если узлы 
параллельной вычислительной системы представить в виде агентов с опре-
деленными целями в рамках общей задачи, то такая система будет предста-
влять собой параллельную мультиагентную систему. 

Изначально применение мультиагентных систем в информационных 
технологиях встречается в 60-ых годов XX столетия [1].  Такие системы поз-
воляют интегрировать в себе параллельные вычисления, распределенное ре-
шение задач, искусственный интеллект. Мультиагентные системы имеют 
большое значение для развития существующих и будущих направлений 
компьютерных наук, показывая возможности к динамическому балансу 
нагрузки, расширяемости и способности к самовосстановлению. Они возни-
кают в системах электронного обмена данными, управления воздушным 
движением, автоматизация производства, компьютерной совместной ра-
боты, электронного банкинга, робототехнике, в гетерогенных информаци-
онных системах, графике, системах распознавания объектов.  

За основу мультиагентной си-
стемы было взято параллельную рас-
пределенную вычислительную си-
стему (кластер), построенную по 
MIMD-архитектуре, так как эта ар-
хитектура соответствует принципам 
построения мультиагентных систем 
[2]. В качестве такой параллельной 

мультиагентной системы был взят учебный MIMD-кластер, построенный на 
микрокомпьютерах Raspberry PI2. Данный кластер состоит из 4-х узлов, 
один из которых управляющий, а 3 оставшихся — рабочие. Управляющий 
и рабочий узлы имеют одинаковые характеристики. Структура мультиа-
гентной системы изображена на рис. 1. Узлы кластера в ней представлены в 
виде равноправных связанных между собой агентов. Агенты могут обмени-
ваться информацией друг с другом, что может сыграть важную роль при 
усложнении задачи и для быстродействия системы. 

Рисунок 1.  Структура  мультиагентной 
системы 
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Для начального тестирования 
системы были взяты две элементар-
ные задачи по обработке текста и 
изображения.  

Входными данными для первой 
задачи является файл, состоящий из 
цифр 0,1,2, записанных через про-
бел. Задача заключается в подсчете 
количества вхождений каждой 
цифры в файл. Для тестирования 
были взяты несколько файлов разме-
ром от 2*103 байт до 2*109 байт. Ре-
зультаты представлены на рис. 2.  

Входными данными для второй 
задачи являлись изображения. За-
дача заключалась в подсчете количе-

ства красных, зеленых и голубых пикселей в изображении. Для тестирова-
ния было взято несколько изображений различной сложности и размера.  Ре-
зультаты работы для изображения с 307200 пикселями приведены на рис. 3.  

Для сравнительного анализа работы мультиагентной системы бысстро-
действие ее работы сравнивалось с быстродействием выполнения этих же 
задач тривиальными последовательной и параллельной программами. Пара-
ллельная программа запускалась с использованием двух и трех вычислите-
льных узлов. 

Все варианты программ полу-
чали одни и те же результаты, но с 
различным быстродействием. По ре-
зультатам обработки текста можно 
сделать вывод, что мультиагентная 
система функционирует не намного 
хуже других вариантов, немного 
уступая вы быстродействии пара-
ллельной программе с использова-
нием двух вычислительных узлов. 
Однако ввиду простоты задачи, эти 
результаты лишь продемонстриро-
вали, что система не уступает анало-

гам. Предполагалось, что при усложнении выполняемой задачи разбиение 
общей задачи на подзадачи, выполняемые отдельными агентами, позволит 
ускорить работу всей системы.  

В случае второй задачи задача немного усложнилась, но все еще три-
виальна, однако по результатам тестирования мультиагентная система уже 
показала лучшее время выполнения, выполняя работу почти в 2 раза 

 
Рисунок 2.  Результаты обработки тек-

ста 

 
Рисунок 3.  Результаты обработки изо-

бражения 
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быстрее параллельной программы с использованием 3 вычислительных уз-
лов. 

Сложность задач будеет наращиваться для более полного раскрытия 
преимуществ мультиагентной системы, что и является главной целью даль-
нейших исследований. Далее планируется усложнить выполняемые задачи 
для системы до распознавания образов и объектов. 
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1. Мультиагентные технологии. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
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Анотація 
В роботі виконано порівняльний аналіз паралельної обробки даних з використан-

ням системи на базі агентів. Було обрано дві тривіальні задачі обробки даних, складено 
алгоритми послідовної програми, паралельної програми та паралельної програми на базі 
агентів. Було виконано тестування всіх програм на навчальному MIMD кластері. Отри-
мані результати показали потенціал мультиагентної системи для вирішення складних за-
дач.  

Ключові слова: MIMD, кластер, агент, мультиагентна система, паралельне програ-
мування. 

Аннотация 
В работе выполнен сравнительный анализ параллельной обработки данных с испо-

льзованием системы на базе агентов. Был избран две тривиальные задачи обработки дан-
ных, составлен алгоритмы последовательной программы, параллельной программы и па-
раллельной программы на базе агентов. Было выполнено тестирование всех программ на 
учебном MIMD кластере. Полученные результаты показали потенциал мультиагентной 
системы для решения сложных задач. 

Ключевые слова: MIMD, кластер, агент, мультиагентная система, параллельное 
программирование. 

Abstract  
In this paper comparative analysis of the parallel processing using a system based on 

agents was conducted. Two trivial data processing tasks were selected, algorithms for 
sequential, parallel program and agent-based parallel program were composed. Testing using 
all this programs was implemented on the training MIMD cluster. The results showed the 
potential of multi-agent system to solve complex problems. 

Keywords: MIMD, claster, agent, multiagent system, parallel programming. 
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РОЗПОДІЛЕНЕ ПАРАЛЕЛЬНЕ МОДЕЛЮЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ  

Статієв Василь, ст. гр. СПм-15, e-mail: static77747@gmail.com 
Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Україна 

Основні принципи розподіленого паралельного моделюючого се-
редовища 

Концепцію розподіленого паралельного моделюючого середовища 
(РПМС) для складних динамічних систем з зосередженими та розподіле-
ними параметрами запропоновано  в рамках наукового співробітництва фа-
культету ОТІ ДонНТУ та інституту паралельних і розподілених систем 
(IPVS) Штутгартського університету (Німеччина). РПМС– це така систе-
мна організація сумісного функціонування паралельних апаратних ресурсів, 
системного та моделюючого програмного забезпечення, яка підтримує всі 
етапи розробки, реалізації та застосування паралельних моделей СДС від-
повідно до певних вимог. 

Головним положенням РПМС-концепції є необхідність повнофункціо-
нальної розробки паралельних методів та алгоритмів функціонування моде-
люючого програмного забезпечення для динамічних систем з зосередже-
ними та розподіленими параметрами (ДСЗП, ДСРП). Аналіз показує, що па-
ралельні системи SIMD- та MIMD-структур 90-х років мали фірмові мови 
паралельного програмування, що базуються на мовах Fortran, C, C++, 
Modula-2 та ін. Інтенсивний розвиток паралельних обчислювальних систем 
MIMD-архітектури, об’єктно-орієнтованих підходів стимулював стандарти-
зацію засобів паралельного та розподіленого програмування [2,3,4]. Так, 
ANSI та ISO визначили С++-стандарти з бібліотеками MPI, PVM та Pthreads. 
Також необхідно зазначити, що в даний час найбільш розвиненою та актуа-
льною мовою програмування поміж зазначених є C++ ,тому перспективні 
розробки в даний момент будуть використовувати саме цю мову програму-
вання. До використання цієї мови  схиляє те, що для неї визначені міжнаро-
дні стандарти та бібліотеки, що дають повноцінний набір інструментів для 
розробки РПМС.  

 
Системні та прикладні програмні засоби паралельного програму-

вання 
Оскільки РПМС орієнтовано на те, що моделювання буде виконуватися 

на спеціальних обчислювальних ресурсах, кластерах, необхідно при проек-
туванні брати до уваги певні фактори, пов’язані з цими ресурсами. До цих 
факторів можна віднести операційну систему, яка встановлена на даних об-
числювальних ресурсах, та певні стандарти паралельного програмування, 
паралельні бібліотеки, що там використовуються. 
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Якщо проаналізувати специфікацію найбільш розповсюджених  клас-
терів, то можна побачити, що на всіх них встановлені Linux-подібні опера-
ційні системи. Наприклад, на обчислювальному ресурсі ДонНТУ встанов-
лено ScientificLinux 5.4 . CRAY XE6 використовує SUSE-подібну версію 
Linux. Даний вибір програмного забезпечення повністю виправданий. Дані 
типи операційних систем є стабільними, що є найголовнішою вимогою на 
таких типах обчислювальних ресурсів, як кластери . Також такі операційні 
системи можуть бути легко адаптовані до нових розробок в даному напря-
мку. Важливо зазначити, що  вони мають високу  швидкодію та є не дуже 
вимогливими до потужності обчислювальної системи, хоча при викорис-
танні кластерів це не суттєво, але цей підхід допомагає отримати більшу 
продуктивність шляхом зменшення ресурсоємності самої системи та зосе-
редитись на виконанні прикладних задач . До мінусів можна віднести лише 
складність налаштування даних систем та їх вілносну недружність до кори-
стувача. Але це не є суттєво, бо безпосередній доступ до кластерів мають 
лише кваліфіковані програмісти, експерт предметної області не повинен 
вникати в усі особливості роботи з кластером, для нього існує як раз дружнє 
до користувача РПМС. 

Наступною особливістю роботи з такими обчислювальними ресурсами, 
як кластери, є певні стандарти паралельного програмування та викорис-
тання тих чи інших паралельних бібліотек. На сьогодні найпоширенішими 
стандартами є MPI та OpenMP. 

MPI (Message Passing Interface, інтерфейс передачі повідомлень) [3] – 
програмний інтерфейс  для передачі інформації, який дозволяє обмінюва-
тися повідомленнями між процесами, що виконують одну задачу.  Це най- 
поширеніший стандарт інтерфейсу обміну даними в паралельному програ-
муванні, існують його реалізації для великого числа комп'ютерних плат-
форм. Використовується при розробці програм для кластерів і супер-
комп’ютерів. Основним засобом комунікації між процесами в MPI є пере-
дача повідомлень один одному. У стандарті MPI описано інтерфейс передачі 
повідомлень, який повинен підтримуватися як на платформі, так і в додатках 
користувача. В даний час існує велика кількість безкоштовних і комерцій-
них реалізацій MPI. Існують реалізації для мов Fortran 77/90, С та С++. 

OpenMP (Open Multi-Processing) [4] – відкритий стандарт для розпара-
лелювання програм на мовах С, С++ та Fortran. Описує сукупність директив 
компілятора, бібліотечних процедур і змінних оточення, які призначені для 
програмування багатопотокових додатків на багатопроцесорних системах із 
загальною пам’яттю. 

OpenMP реалізує паралельні обчислення за допомогою багатопоточно-
сті, в якій «головний» (master) потік створює набір «підлеглих» (slave) по-
токів і завдання розподіляється між ними. Передбачається, що потоки вико-
нуються паралельно на машині з декількома процесорами (кількість проце-
сорів не обов'язково має бути більшою або дорівнювати кількості потоків). 
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MPI орієнтовано на системи з розподіленою пам'яттю, коли кожний 
процес має прямий доступ лише до свої області пам’яті, що призводить до 
великих витрат часу на передачу даних від одного процесу іншому. Стан-
дарт OpenMP орієнтований на системи з загальною пам'яттю (багатоядерні 
із загальним кешем). Цікавим та перспективним є підхід, коли обидві ці те-
хнології використовуються спільно. Так звана гібридна модель призводить 
до оптимального використання кластерів з багатоядерними процесорами. 
Використання даної технології в РПМС повинно надати певне прискорення 
роботи, особливо при моделюванні на сучасних обчислювальних ресурсах.  

Висновок 

З урахуванням корінних змін, що сталися за останні 10 років, а саме 
впровадження в різноманітні галузі комп’ютерних систем, ми підходимо до 
того моменту, коли потужності класичних обчислювальних систем може 
бути не достатньо для вирішення складних задач. Крім того зараз часто вже 
не достатньо просто наростити потужність комп’ютерних систем, що вико-
ристовують класичний (послідовний) режим обчислень. Перехід до розпо-
діленого паралельного моделюючого середовища дозволить серйозно  при-
швидшити отримання необхідних обчислень та моделювати ДСЗП, ДСРП 
реальної складності. 
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Анотація 

Розглянуто методологічні напрацювання, сучасні підходи до розробки розподіле-
ного паралельного моделюючого середовища 

Аннотация 
Рассмотрено методологические наработки, современные подходы к разработке рас-

пределенной параллельной моделирующей среды. 

Abstract  
The methodological developments, new approaches to the development of distributed 

prallel simulation environment. 

  



132 
 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2016 
 

АПАРАТНО-ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
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Базова інформація про розподілені обчислювальні системи для уп-
равління електроенергетичними об'єктами. 

Найбільш важливими характеристиками для вирішення завдань управ-
ління електроенергетичним об'єктом є забезпечення безперебійного функ-
ціонування системи і високі показники швидкодії. Один з багатообіцяючих 
підходів полягає в застосуванні для рішення завдань обчислювальних сис-
тем (ОС) з програмованою структурою (ПС) [1-3]. 

Основним критерієм до систем управління є безперебійне функціону-
ванням, під яким мають на увазі здатність обчислювальної системи у будь-
який момент функціонування застосовувати сумарну продуктивність усіх 
справних елементарних машин (ЕМ) для вирішення поставлених завдань 
(під ЕМ надалі матимемо на увазі окремий мікропроцесорний пристрій). Ця 
властивість, що називається живучістю або ж життєстійкістю, ОС досяга-
ється програмною організацією її структури і активної взаємодії між її ком-
понентами. Безумовно, що в живучих ОС обчислювальні ресурси викорис-
товуються набагато ефективніше, ніж в обчислювальних системах із струк-
турною надмірністю (тобто у ОС з резервуванням). Відмови ЕМ призводять 
до пониження продуктивності ОС. Тому в живучих обчислювальних систе-
мах можливі два шляхи відновлення обчислень. 

У першому випадку, коли принципово важливо вирішити завдання в 
повному об'ємі, і час його рішення не настільки значимий, загальне обчис-
лювальне навантаження зберігається. При цьому, обчислювальне наванта-
ження кожною працездатною ЕМ збільшується і час вирішення задачі зрос-
тає, тобто відбувається деградація обчислювальної системи по продуктив-
ності. 

У другому випадку, коли треба вирішити завдання впродовж лімітова-
ного інтервалу часу, незважаючи на пониження якості отриманого рішення, 
обчислення відновлюються тільки частково. При цьому відбувається пере-
розподіл обчислювальних ресурсів на користь більш пріоритетних завдань. 
Саме до такого типу відносяться завдання управління електроенергетич-
ними системами. Застосування даних задач при відмовах ЕМ здійснюється 
методом нарощування числа процесорних циклів, що виділяються завдан-
ням, в порядку збільшення пріоритету завдання, а саме: при виникненні від-
мов з метою збереження швидкості рішення завдань з найвищим пріорите-
том слід пожертвувати якістю рішення завдань нижчих пріоритетів методом 
нарощування допустимого часу їх вирішення. 
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У зв'язку з постійним розвитком архітектурних рішень, вживаних в мі-
кропроцесорних обчислювальних системах, змінюються і підходи, вживані 
для побудови обчислювальних систем з програмованою структурою 

Сучасні підходи до побудови розподілених обчислювальних систем 
За останні 10 років засоби обчислювальної техніки, доступні для вирі-

шення завдань промислової автоматизації, зазнали корінні зміни, які раніше 
за все торкнулися : 

- надійності елементної бази і готових мікропроцесорних пристроїв; 
- продуктивності мікропроцесорних пристроїв і засобів її забезпечення; 
- пропускної спроможності інтерфейсів, використовуваних для обміну 

інформацією між пристроями; 
- вартості виробів. 
З точки зору розподілених обчислювальних систем важливим момен-

том вважається виникнення дешевих багатопроцесорних мікропроцесорних 
приладів. 

Є деяка кількість різновидів архітектури побудови багатопроцесорних 
систем :  

- впровадження спеціалізованих материнських плат, що дозволяють 
встановити, як правило, від 1 до 4 процесорів; 

- впровадження в один обладнання декількох процесорних кристалів; 
- поєднання на одному кристалі декількох процесорних ядер. 
Останній архітектурний підхід цікавий ще і тим, що забезпечує найбі-

льшу пропускну спроможність при обміні даними між ядрами, що дозволяє 
ефективніше вирішувати паралельні завдання за рахунок зниження наклад-
них витрат на обмін інформацією між паралельними процесами.  

Необхідно відмітити, що останні декілька років активно розвивається 
напрям залучення до організації обчислень графічних процесорів, які мо-
жуть об'єднувати на одному кристалі до декількох сотень процесорних ядер, 
причому при розробці цієї архітектури на перше місце ставилися завдання 
організації паралельної обробки великих масивів даних. 

У зв'язку з цим, можна відмітити наступне: 
1. Завдання забезпечення заданої продуктивності за рахунок розподілу 

рішення по декількох мікропроцесорних пристроях втрачає свою актуаль-
ність через значне і постійне зростання продуктивності цих пристроїв, яка 
забезпечується постійним збільшенням тактових частот і еволюцією архіте-
ктурних рішень: використання конвеєрів, алгоритмів прогнозування розга-
лужень і операцій, зростання кількості мікропроцесорних ядер; 

2. Залишається актуальним питання розпаралелювання рішення за-
вдань на одному мікропроцесорному пристрої; 

3. Незважаючи на збільшену надійність технічних засобів, залишається 
актуальною і завдання забезпечення надійності обчислювальної системи як 
за рахунок властивостей живучості (перерозподіл завдань по мікропроцесо-
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рних облаштуваннях обчислювальної системи), так і структурній надмірно-
сті (резервування мікропроцесорних пристроїв, що відповідають за взаємо-
дію з об'єктом управління). 

З урахуванням вищевикладеного, розглянемо далі підходи до організа-
ції надійного зв'язку між елементами обчислювальної системи. 

Для сучасних систем управління електроенергетичним об'єктами з ма-
совим впровадженням мікропроцесорних пристроїв характерна інтеграція 
їх в єдину мережу з метою збору інформації і управління. При цьому зв'язок 
між пристроями на фізичному рівні будується, як правило, на базі шинної 
архітектури. Існує тенденція переходу на повністю цифрові підстанції, в 
цьому випадку через цифрову мережу зв'язку повинні в реальному часі пе-
редаватися як вимірювані величини, так і команди на виконавчі пристрої. 
Фактично мережа зв'язку на цифровій підстанції є активним елементом ко-
нтура управління. Це обумовлює зростаючі вимоги по надійності до мере-
жевого устаткування. Проте традиційні підходи забезпечення надійності ме-
режі зв'язку мають ряд очевидних недоліків:  

1. Наявність великого числа додаткового активного устаткування в ко-
нтурі управління, використовуваного тільки для організації зв'язку в мережі.  

2. Значне ускладнення експлуатації системи за рахунок необхідності 
обслуговування мережевої інфраструктури, що веде до збільшення числа 
обслуговуючого персоналу. 

Перспективнішим видається підхід, при якому мережа зв'язку (і об'єд-
нані нею мікропроцесорні пристрої) є частиною розподіленої обчислюваль-
ної системи з програмованою структурою. Цей підхід мінімізує або зовсім 
виключає використання додаткового активного мережевого устаткування.  
Функцію комутації пакетів інформації виконує сам пристрій як одну з тех-
нологічних функцій і лінії зв'язку прокладаються безпосередньо між прист-
роями. 

Висновок 
З урахуванням корінних змін, що сталися за останні 10 років на ринку 

обчислювальних засобів для промислової автоматизації, змінилися і під-
ходи до створення систем управління електроенергетичними об'єктами. 
Особлива увага при цьому має бути приділена завданню організації надій-
ного зв'язку між мікропроцесорними пристроями, що входять в систему уп-
равління. 

Найбільш перспективним, в порівнянні з традиційними способами рі-
шення цієї задачі, видається підхід, при якому мережа зв'язку (і об'єднані 
нею мікропроцесорні пристрої) є частиною розподіленої обчислювальної 
системи з програмованою структурою. У рамках цього підходу існують ме-
тодики вибору структури мережі зв'язку, що забезпечує як оптимальну на-
дійність, так і оптимальну швидкодію. 

При побудові системи управління енергетичним об'єктом на базі розпо-
діленої обчислювальної системи з програмованою структурою з'являється 



135 
 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2016 
 

можливість не просто забезпечити надійність обміну інформацією між мік-
ропроцесорними керівниками пристроями, але і значно підвищити надій-
ність системи управління за рахунок перерозподілу завдань між ними. 
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Анотація 
Розглянено методологічні напрацювання, сучасні підходи до розробки і перспек-

тиви використання розподілених обчислювальних систем для побудови систем управ-
ління енергетичними об'єктами. 

Аннотация 
Рассмотрено методологические наработки, современные подходы к разработке и 

использования распределенных вычислительных систем для построения систем управ-
ления энергетическими объектами. 

Abstract  
Viewed methodological developments, new approaches to the development and prospects 

of the distributed computing systems for building management systems of energy facilities. 
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В даній роботі ставиться задача, щоб на основі відомої моделі SIR по-
будувати і дослідити числовими методами нову модель, яка враховує не 
тільки теперешній стан популяції, але й її минуле. 

Значну роль в математичному моделюванні епідемій зіграла робота [1], 
яка була опублікована ще в 1927 р.. Робота [1] була забута на багато десяти-
літь, і з'явилася знову тільки в 1979 році в роботі [2], але підхід до моделю-
вання епідемії, запропонований в цій роботі, продовжує успішно розвива-
тися і застосовуватися і в наші дні. Наразі дана модель охоплює широкий 
спектр проблем, описуючи не лише розповсюдження людських інфекційних 
хвороб, але й має значення в моделюванні розповсюдження пропаганди в 
ЗМІ. Аналогія з біологічними інфекціями також використовується для про-
гнозування мережевих загроз (комп’ютерних вірусів). 

На основі моделі роботи [1] в даній роботі побудовано модель SIR, яка 
може бути застосована для дослідження комп’ютерних мереж, які були не 
щойно утворені, але які мають минуле (з ефектом післядії): 

 
де: N — загальна кількість комп’ютерів: ( ) ( ) ( )N S t I t R t   ; 
S — кількість вразливих до інфекції комп’ютерів в момент часу t;  
I —  кількість інфікованих в момент часу t;  
R — кількість вилікуваних комп’ютерів в момент часу t; 
β — загальна частота контактів в мережі між окремими ПК; 
δ — середня тривалість вилікування/вилучення зараженого комп’ютера; 
τ — величина запізнювання. 

За допомогою метода кроків, чисельного метод Рунге-Кутта та про-
грамного продукту MATLAB було побудовано графіки.  

 

( ) ( ( ))
( ( ))

( ) ( ( ))
( ( )) ( ( ))

( )
( ( ))

dS t I t t
S t t

dt N
dI t I t t

S t t I t t
dt N

dR t
I t t

dt

        


            

     

 (1) 
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На Рис.1 для щойно утво-
реної мережі маємо, що 
вразливі переходять до 
категорії інфікованих і кі-
лькість вразливих збіль-
шується. Через деякий 
час хворі виліковуються, 
спостерігається на де-
якому проміжку колива-
льність системи. 
Аналізуючи отримані ре-
зультати дійшли висно-
вку, що для систем з неве-
ликим запізнюванням 

(Рис.2) в порівнянні з 
моделлю без запізню-
вання (Рис.1) процес 
стабілізується, кількість 
заражених комп’ютерів 
зменшується вони пере-
ходять в ряди вилікува-
них. Період «великих» 
коливань залишається в 
«минулому», мабуть 
спрацьовує антивірусна 
програма. 
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Анотація 
Побудовано і досліджено модель розповсюдження епідемій SIR із запізнюванням, 

яка може бути застосована не лише в біологічному сенсі, але й для дослідження 
комп’ютерних вірусів. 
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Рисунок 1. Графік моделі без запізнювання: 1 —  вра-

зливі комп’ютери , 2 — інфіковані, 3 — вилікувані 

 
Рисунок 2. Графік моделі із запізнюванням 0.5. при 

масштабі 1:5000 : 1 —  вразливі комп’ютери , 2 — ін-
фіковані, 3 —  вилікувані 
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КРИТЕРИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ 
НОВЫХ АЛГОРИТМОВ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ХЕШ-

ФУНКЦИИ 

Трунов Д.Н., магистр, d.n.trunov@gmail.com 
КИИ ДонНТУ, Покровск, Украина 

Криптографические хеш-функции в настоящее время широко применя-
ются в системах электронной подписи, аутентификации пользователей, про-
верке парольных фраз [1], технологиях блокчейн (цепочки блоков транзак-
ций) [2] и т.д. Причём с дальнейшим развитием и распространением таких 
технологий роль хеш-функций будет только возрастать, равно как и требо-
вания к их надёжности (криптографической стойкости). 

В мире создано большое количество различных алгоритмов криптогра-
фических хеш-функций, наиболее известные из которых MD4, MD5, SHA-1 
и ГОСТ Р 34.11-94. Однако работы по усовершенствованию существующих 
и созданию новых алгоритмов продолжаются, поскольку прогресс в разви-
тии вычислительной техники позволяет находить слабые места в тех алго-
ритмах, которые когда-то считались вполне надёжными [3]. 

Разработкой таких алгоритмов занимаются не только профессиональ-
ные криптографы, но и энтузиасты-любители. Последние, ориентируясь на 
часто поверхностные описания требований к надёжным хеш-функциям, мо-
гут произвести алгоритм, который удовлетворяет этим требованиям только 
поверхностно. Как утверждает Брюс Шнайер: «Выглядящие совершенными 
криптосистемы часто оказываются чрезвычайно слабыми» [4]. 

Достаточно точно определить надёжность алгоритма можно только при 
помощи экспертной оценки и многочисленных проверок. Однако предвари-
тельную оценку можно дать и без участия экспертов по некоторым ключе-
вым критериям, отличив заведомо ненадёжный алгоритм от потенциально 
надёжного. 

При вычислении криптографических хеш-функций могут применяться 
комбинации следующих операций: ADD/SUB (сложение/вычитание), AND 
(логическое «И»), OR (логическое «ИЛИ»), XOR (исключающее ИЛИ), NOT 
(логическое отрицание), SHL/SHR (логический сдвиг влево/вправо), 
ROL/ROR (циклический сдвиг влево/вправо), MOD (остаток от деления) и 
другие. Чем меньше из этих операций участвуют в вычислении, тем менее 
надёжным может оказаться алгоритм. 

Комбинация упомянутых операций не должна усекать пространство 
возможных результатов. Например, при вычислении функции A = (B SHL 
3) AND (C SHL 5), число A никогда не будет принимать значение из диапа-
зона 1..31, какими бы ни были значения B и C. Если подобное усечение в 
алгоритме присутствует, это даёт возможность создавать разные входные 
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блоки данных, для которых хеш-функция одинакова. В свою очередь, это 
нарушает одно из важнейших требований – стойкость к коллизиям [1, 4]. 

Важно, чтобы для каждого бита числа A вероятность принять значение 
1 или 0 была равной 50%, поскольку некоторые комбинации операций сме-
щают эту вероятность в ту или иную сторону. Например, если взять функ-
цию A = (A AND B) AND C и выполнить её несколько раз в цикле, то веро-
ятность того, что все биты числа A в конечном итоге будут равны 0, дости-
гает почти 100% уже через несколько циклов, даже если на каждом шаге 
брать самые разные значения B и C. Эта ошибка ограничивает диапазон воз-
можных результатов лишь косвенно, сильно уменьшая вероятность одних 
значений в пользу других. 

Длина конечного результата хеш-функции в битах n должна быть до-
статочной, чтобы исключать как случайные коллизии, когда у двух разных 
блоков данных будет одинаковый хеш, так и противостоять умышленному 
поиску таких коллизий. Эффективность длины n можно оценить по вели-
чине общего времени перебора вариантов T=t*2n, где t – время на вычисле-
ние одного варианта на конкретном компьютере. Если эта величина меньше, 
чем таковая для других распространённых алгоритмов, например, SHA-1, то 
алгоритм можно считать заведомо менее стойким. Но нужно помнить, что и 
распространённые алгоритмы устаревают. 

Увеличение длины хеш-функции должно пойти на пользу её стойкости. 
Но если учесть ограничения на размер обрабатываемых чисел, то для уве-
личения длины функции нужно увеличивать количество чисел в работе. Ча-
сто такие числа обрабатываются небольшими группами отдельно друг от 
друга. Если эти группы никак или очень плохо связываются друг с другом 
при вычислении, то эффективная длина функции снизится до длины этой 
группы чисел. Отсюда и заниженная стойкость таких функций. 

Ещё одним очень важным критерием является недопущение в алго-
ритме возможности вычисления функций по частям меньшей разрядности. 
Например, если есть функция A = Func1(A, B, C), где A, B, C – 32-разрядные 
числа и a, b, c – их части меньшей разрядности, то нужно исключить, чтобы 
для любой части существовала функция a = Func2(a, b, c). Иначе все значе-
ния функции Func2 можно вычислить заранее, поместив результаты в спе-
циальную таблицу. В дальнейшем несколько раз обратиться к таблице мо-
жет быть проще, чем вычислять функцию Func1. Этот фактор может также 
существенно снизить стойкость алгоритма. 

Дополнительным критерием может быть условие, чтобы при измене-
нии любого бита входного сообщения, каждый бит результата изменился с 
вероятностью 50%. Для сообщений, состоящих из нескольких блоков, это 
условие должно работать для любого них. Если вероятность изменения ка-
ких-то битов результата существенно ниже 50%, это свидетельствует, ско-
рее всего, о невыполнении одного или нескольких предыдущих критериев. 
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Таким образом, рассмотренные критерии позволяют при разработке но-
вого алгоритма хеш-функции предварительно оценить степень его надёж-
ности (криптографической стойкости), а также выявить и устранить наибо-
лее типичные ошибки, приводящие к появлению уязвимостей в этом алго-
ритме. 
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Анотація 
Розглянуто критерії, що доповнюють і уточнюють вимоги до криптографічно стій-

ких хеш-функцій. Показано можливість попередньої оцінки надійності нових алгорит-
мів. 
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Аннотация 
Рассмотрены критерии, дополняющие и уточняющие требования к криптографиче-

ски стойким хеш-функциям. Показана возможность предварительной оценки надёжно-
сти новых алгоритмов. 

Ключевые слова: криптографическая стойкость, хеш-функция, алгоритм. 

Abstract 
The article describes the criteria for supplementing and clarifying requirements for cryp-

tographically resistant hash functions. The possibility of a preliminary assessment of the relia-
bility of new algorithms is shown. 

Keywords: resistance cryptographic, hash function, algorithm. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ЕЛЕКТРОННИХ 
ПОСІБНИКІВ З РІШЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАДАЧ 

Головко В.М., магістрант, millya8@mail.ru 
     Маслова Н.О., к.т.н., доцент, masgpp@list.ru;  

 ДонНТУ, ФКНТ, каф. ПМІ, Покровськ, Україна 

Проблеми розробки і використання електронних посібників різного рі-
вня актуальні протягом усього періоду впровадження інформаційних техно-
логій в освітній процес. На сьогодні у всьому світі надбаний великий досвід 
із впровадження дистанційного навчання, розробки віртуальних лаборатор-
них робіт та посібників з рішення задач для використання у навчальному 
процесі ВНЗ [1]. 

Електронний посібник з рішення задач може допомогти перевірити 
своє вміння щодо розв'язування завдань, або зекономити час, якщо важлива 
саме відповідь. Згідно з Наказом МОН України №40 від 21.01.2004 він від-
носиться до віртуальних практичних засобів навчання,  є складовою й од-
нією із важливих частин професійних програм підготовки студентів. Його 
особливістю є обмеженість теоретичної інформації та наглядна демонстра-
ція кожного кроку алгоритму, що в свою чергу допомагає знайти помилки в 
своєму рішенні, чи більш детально ознайомитись з задачею.  

Існує значна кількість електронних посібників рішення задач, але біль-
шість з них є елементом загальних електронних учбових курсів і націлені на 
вирішення лише тих завдань, які описані в учбовому курсі. 

Рішенням проблем, які виникають в процесі розробки електронних 
підручників, займалися такі вчені як А.А.Андрєєва; А.І. Башмакова, 
Т.І.Коваль, В.М.Кухаренко, Е.С.Полат, П.І.Сердюкова; С.С.Сисоєва, 
А.Ю.Уварова. 

Однією з найбільш складних проблем у даному напрямку є створення 
посібників з рішення задач [2], які здатні знаходити рішення по декларати-
вним описам та початковим даним. Загалом це спеціалізовані інтелектуальні 
системи, що здатні автоматично будувати  математичну модель, або синте-
зувати обчислювальні алгоритми при наявності сформульованої задачі.  Ці 
властивості реалізуються завдяки наявності бази знань у вигляді функціона-
льної семантичної мережі і компонентів дедуктивного виведення і плану-
вання. 

Завдяки дослідженням виділяють такі етапи розробки: аналіз проблеми, 
проектування, реалізація, апробація та оцінювання. 

Найбільш близькими за структурою до створюваної розробки є компле-
кси «Mathserfer»  та «LesDipl-2». Перший демонструє відмінну структуру 
посібника для рішення задач, достатньо теорії, модулі, що дозволяють вирі-
шувати завдання вищої математики. Все це зі зручною навігацією (рис. 1). 
При створенні застосовані звичайні засоби веб-розробки, що хоч і вимагає 
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досвіду, але дає більше свободи при створенні посібника, а також вирішує 
питання про доступ в он-лайн режимі. 

Друга розробка — це 
програмний продукт 
«LesDipl-2» [3]. Додаток 
має двох фреймову струк-
туру. Лівий фрейм являє 
собою панель навігації, ре-
алізовану у вигляді дерева. 
Вибір відповідного пункту 
з навігаційної панелі змі-
нює вміст правого фрейму. 

Правий фрейм склада-
ється з трьох вкладок. Пе-

рша вкладка несе в собі освітню функцію і відображає загальні теоретичні 
відомості про роботу вибраного алгоритму. Друга вкладка дозволяє корис-
тувачеві ввести дані, необхідні для отримання рішення задачі. У цій же вкла-
дці користувач може ознайомитися з докладним покроковим описом вирі-
шення завдання обраним алгоритмом. Третя вкладка відображає програм-
ний код алгоритму. Продукт дозволяє: 

1) отримати докладний покроковий рішення задачі розподілу ресурсів 
при двовимірної і багатовимірної моделі розподілу; 

2) ознайомитися з теоретичними відомостями про роботу алгоритмів 
3) використовувати програмний код алгоритму у власних цілях. 
На рис.2 наведено загальний вигляд вікна програми при запуску сис-

теми та приклад роботи режиму пошуку рішення 

Сформулюємо вимоги до структури посібника, що  надає допомогу в 
процесі рішення  задач:  

1) зміст не повинен бути дуже докладним, він має пояснювати основні 
положення задачі та може бути у вигляді тексту, чи відео. Основний 
матеріал має розміщувати посилання на інші, більш докладні дже-
рела, на випадок якщо користувачу буде потрібен повний теоретич-
ний матеріал; 

 
Рисунок 1. Сайт «mathserfer.com» 

 
Рисунок 2 – Головне вікно програми 

 
та вікно режиму пошуку рішення 
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2) наявність чіткої системи навігації та інтерфейсу що дозволить зручно 
використовувати посібник; 

3) можливість введення та формалізації призначених для обробки да-
них; 

4) набір алгоритмів рішення задач обраного напрямку; 
5)  наявність системи відображення  рішення на комп'ютері. 
У якості предметної області обрано напрямок, пов'язаний з вирішенням 

завдань в області інформаційної безпеки, зокрема алгоритмів і методів ши-
фрування даних. 

Онлайн-посібник має включати такі алгоритми та можливості: 
1) шифри Атабаша, Цезаря, Віженера (алгоритми заміни);. 
2) RSA, ElGamal, ECDSA (асиметричні алгоритми); 
3) AES, ГОСТ 28147-89, Blowfish, IDEA (симетричні алгоритми); 
4)  можливість завантажувати текст з файлу; 
5) можливість виконання порівняння алгоритмів за такими парамет-

рами як розмір ключа, довжина блоку, число циклів, швидкість шифру-
вання. 

Мовою програмування для реалізації розробки обрана JavaScript. 

Література 
1. Технология создания виртуального лабораторного практикума в 

информационно-образовательной среде. /Путилов Г.П., Тарасов И.А., Тумковский С.Р. . 
– Режим доступу: http://learning.itsoft.ru/docs/ptt.html 

2. Сысоева С.А. Создание и внедрение электронных учебных средств: 
теоретический анализ проблемы (часть І) // Непрерывное образование. — 2005. — Вып. 
1—2. — С.78—85. 

3. Маслова Н.А. Использование  интеллектуальных агентов при решении задач 
распределения ресурсов / Н.А.Маслова, О.В.Мовчан // Искусственный интеллект. — 
2014. — №3. — С. 80—89. 

Анотація 
В результаті досліджень сформульована концепція побудови електронного навча-

льного посібника для вирішення спеціалізованих задач, його структура, описані прин-
ципи розробки демонстраційної системи, реалізовано рішення деяких задач. 

Ключові слова: електронні посібники, структура, алгоритми. 

Аннотация 
В результате исследований сформулирована концепция построения электронного 

учебного пособия для решения специализированных задач, структура, описаны прин-
ципы разработки демонстрационной системы, реализовано решение некоторых задач. 

Ключевые слова: электронные пособия, структура, алгоритмы. 

Abstract 
As a result of research formulated the concept of building an electronic textbook for spe-

cialized tasks, its structure, describes the principles of developing a demonstration system, im-
plemented the solution of some problems. 

Keywords: electronic textbooks, structure, algorithms. 
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СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ 
ПОРІВНЯННЯ МОДУЛІВ ЧИСЕЛ З РУХОМОЮ КОМОЮ 

Маргієв Г.Е., апірант ФКНТ, margievge@gmail.com; 
Самощенко О.В., к.т.н., доцент, aleksandr.samoshchenko@gmail.com; 

Лапко В.В., к.т.н., доцент 
ДонНТУ, Покровськ, Україна 

Актуальність 

 Підвищення точності та швидкості комп’ютерних операцій над чис-
лами в форматі з рухомою комою залишається актуальною проблемою. Од-
ною з таких важливих операцій є операція порівняння, як невід’ємна скла-
дова алгоритмів чисельної математики. 

Аналіз 

Запропонований Карцевим підхід до комп’ютерного подання чисел з 
плаваючою комою зі зміщеними порядками [1] був реалізований у ЕОМ 
М20 та М220, та з певною модифікацією використовувався в ЕОМ IBM 
360/370 [2], а згодом у Intel FPU використовується такий самий формат за-
пису, як у IBM, за виключенням подвоєння нормалізованої мантиси та від-
повідного змінення коду зміщених порядків на 1. Останній формат подання 
чисел з рухомою комою нині є частиною стандарту IEEE754 [3]. Обидва під-
ходи розглядають операції порівняння лише в загальному вигляді. В останні 
роки було запропоновано Джоном Л. Густафсоном ще один цікавий формат 
подання чисел з плаваючою комою Unum [4]. Основним його недоліком є 
кардинальні зміни порівняно з IEEE754, і як наслідок, необхідність повної 
зміни арифметичних пристроїв. 

Постановка задачі дослідження 

Розробити методику виконання операції порівняння відповідно моди-
фікованому формату подання чисел з рухомою комою. 

Вирішення задачі та результати дослідження 

Розглянута загальна методика виконання операції порівняння модулів 
чисел з рухомою комою та запропоновані підходи до реалізації формування 
ознак порівняння для двох форматів чисел IBM та Intel. У загальному випа-
дку результатом порівняння модулів чисел з плаваючою комою є розраху-
нок певної ознаки визначенням їх співвідношення: 
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 (1) 

де: РА, РВ – відповідно порядки чисел А та В при нормалізованих кодах ма-
нтис ’МА та ’МВ: ’МА[2-1;1-2-n], ’МВ[2-1;1-2-n], де n – кількість розрядів 
(або довжина) поля мантис чисел з рухомою комою.  

При рівності нормалізованих мантис ’МА та ’МВ нерівності (1) виро-
джуються у сукупність співвідношень: 
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При ’МА<’МВ сукупність (1), вироджується в систему нерівностей: 
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У випадку ’МА<’МВ сукупність (1), вироджується в систему нерівнос-
тей: 
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У випадку реалізації порівняння на суматорах порядків та мантис для 
заданих способів комп’ютерного подання чисел з рухомою комою, за допо-
могою введення контролю переповнення маємо наступну схему порівняння, 
яка забезпечує апаратний спосіб достовірного виконання цієї операції. 

 

 
Рисунок 1. Схема порівняння модулів чисел з рухомою комою 
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Висновки 

Основні результати досліджень: 
– обґрунтовані і визначені функціональні залежності для формування 

ознак порівняння модулів чисел з рухомою комою, сформованих як двійкові 
коди з фіксованою комою; 

– зроблений математичний опис  формування ознак порівняння мантис 
модулів чисел з рухомою комою; 

– запропоновані оптимальні способи кодування порядків модулів чисел 
з рухомою комою, що порівнюються, при поданні в полі мантис нормалізо-
ваних кодів мантис та подвоєних кодів нормалізованих мантис; 

– для запропонованих форм кодування порядків модулів чисел з рухо-
мою комою, що порівнюються, розроблені процедури формування ознак по-
рівняння порядків чисел. 

Література 
1. Карцев М.А. Арифметика цифровых машин. - М: Наука, 1969. – 576с. 
2. Способы представления данных [Електронний ресурс]. – Режим доступу до еле-
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Анотація 
В роботі розглядаються функціональні залежності для визначення ознак порівняння 

модулів чисел з рухомою комою. Запропоновано розширений спосіб виконання операцій 
порівняння модулів чисел з рухомою комою для двох форматів комп’ютерного подання 
чисел з рухомою комою, а саме формати IBM та Intel. 

Ключові слова: Комп’ютерні операції, рухома кома, порівняння модулів чисел. 

Аннотация 
В работе рассматриваются функциональные зависимости для определения призна-

ков сравнения модулей чисел с плавающей запятой. Предложен расширенный способ 
выполнения операций сравнения модулей чисел с плавающей запятой для двух форматов 
компьютерного представления чисел с плавающей запятой - IBM та Intel. 

Ключевые слова: Компьютерные операции, плавающая запятая, сравнение модулей 
чисел. 

Abstract  
The work considers the functional dependencies for determining of floating point num-

bers’ modules comparison signs. It is proposed an extended implementation method of floating 
point numbers’ modules comparison operation for two types computer format representation of 
floating point numbers, namely formats IBM and Intel. 

Keywords: Computer operations, floating point, numbers’ modules comparison. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ І 
АНАЛІЗУ ДАНИХ ГІДРОХІМІЧНИХ МОНІТОРИНГУ 

Сидорова М. Г. , канд. техн. наук, Sidorova.m.g@gmail.com;  
Сидорова Л.П. , канд. хім. наук, доцент, Sidorova_lp@i.ua 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. 
Дніпро, Україна 

У процесі видобутку і збагачення залізних руд, внаслідок значного те-
хногенного навантаження змінюються гідрохімічні процеси водних об'єктів. 
Тому актуальним є проведення гідрохімічного моніторингу з метою збере-
ження, поліпшення і стабілізації якості поверхневих вод для забезпечення 
оптимальних умов функціонування екосистем і підвищення ефективності 
природно-господарського комплексу. Особливо складним є гідрохімічний 
моніторинг водних об'єктів в районах з підвищеним техногенним наванта-
женням [1].  

Для обробки наборів даних гідрохімічного моніторингу значних обся-
гів з метою виявлення прихованих в них знань, закономірностей, властиво-
стей, тенденцій, кращого розуміння структури пропонується система інте-
лектуального аналізу багатовимірних даних, що реалізує завдання кластери-
зації, класифікації, візуалізації, обробки і аналізу інформації, прогнозу-
вання, забезпечує підтримку прийняття рішень. 

Важливу роль в системі гідрохімічного моніторингу відіграє обґрунту-
вання пунктів спостережень, обсягів і періодичності гідрохімічних випро-
бувань. Це може бути вирішено на підставі гідрохімічного районування те-
риторій. Використовуючи районування, можна до певної міри уніфікувати 
водоохоронні заходи в межах виділених груп і районів. Визначивши пріо-
ритетні водоохоронні заходи для одного району, планувати і впроваджувати 
їх для всієї виділеної групи [1]. 

Для вирішення цієї задачі пропонується інформаційна технологія клас-
теризації пунктів спостережень, заснована на методах кластерного аналізу 
(ієрархічні, швидкі ієрархічні, графові, К-середніх, генетичний, Forel), яка 
забезпечує побудову ансамблів алгоритмів і визначення колективного 
розв’язку, що підвищує стійкість отриманих результатів [2]. Розроблено те-
хнологію підтримки прийняття рішень для вибору розбиття, яке найбільше 
відповідає структурі досліджуваних даних. Технологія дозволяє автомати-
зувати процес визначення груп об'єктів в умовах неможливості залученя ек-
спертів предметної області або відсутності інформації про очікувані резуль-
тати. 

Досить часто виникає задача виділення груп схожих об'єктів за набо-
ром ознак, які змінюються у часі, тобто значенню кожної ознаки для кож-
ного об'єкта спостереження відповідає не окреме число, а часовий ряд. Зви-
чайні методи кластерного аналізу не дозволяють вирішувати такі задачі, 
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тому запропоновано новий підхід часової кластеризації, який дозволяє ви-
значати групи об'єктів на основі набору досліджуваних показників, врахо-
вуючи їх зміни у часі. 

Таким чином, інформаційне забезпечення кластеризації дозволяє виді-
ляти групи пунктів спостереження за подібністю хімічного складу води в 
заданий момент часу (на певну дату), а також на всьому часовому проміжку 
спостереження, виділяти групи об'єктів з однорідними значеннями обраного 
фіксованого показника в багаторічному періоді спостереження, автомати-
чно визначати оптимальну кількість кластерів і значення вхідних параметрів 
методів, здійснювати оцінку якості отриманих результатів. 

Крім технології кластерного аналізу ядро запропонованої системи міс-
тить процедури роботи з базою даних: формування локальних баз даних за 
запитами користувача, визначення інформативних ознак методами «гойда-
лки» і «апроксимації матриці відстаней»; стандартизацію даних; методи 
класифікації: Байєсовське класифікаційне правило, метод найближчих сусі-
дів, лінійна дискримінантна функція, квадратична дискримінантна функція, 
методи, що засновані на функції міри близькості, функції Махаланобіса, ві-
дстані до центрів кластерів, потенційній функції; процедури прогнозування 
на основі регресійних моделей і адаптивних методів; методи прийняття рі-
шень: процедура Борда, множинний аналіз, плюралітарна процедура; функ-
ціонали оцінки якості: сума внутрішньокластерніх дисперсій за всіма озна-
ками, сума квадратів відстаней до центрів кластерів, сума внутрішньоклас-
терних відстаней, відношення середньої внутрішньокластерної і середньої 
міжкластерної відстаней, індекси Данна, Беджека-Данна, Девіса-Болдуїна; 
методи ймовірнісно-статистичного аналізу і відновлення розподілів (норма-
льного, сплайн-нормального з одним і двома вузлами склеювання) як за 
всіма даними, так і для кожного окремого кластера. Запропоновано різні ме-
трики відстаней між об'єкттами і кластерами. Багато уваги приділено інтер-
претації результатів і підтримці прийняття рішень користувачем. 

Система має широкий спектр засобів візуалізації (рис. 1). Це графіки і 
таблиці, гістограми і дендрограми, різного роду діаграми, в тому числі діаг-
рами розсіювання кластерів, списки і текстові коментарі, розроблена проце-
дура картографічної візуалізації значень градації досліджуваних показників 
на території України. 

Програмне забезпечення має багатовіконний інтерфейс і взаємодіє з ко-
ристувачем в діалоговому режимі. Вхідні дані повинні бути кількісними і 
міститися у текстовому файлі або dbf-форматі. Вихідні дані можуть бути 
збережені у зручному для перегляду вигляді. Система може бути застосо-
вана у будь-якій області науки, техніки і бізнесу для автоматизованої обро-
бки багатовимірних даних, які змінюються в часі. 



149 
 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2016 
 

 
Рисунок 1. Інтерфейс розробленого програмного забезпечення 

Запропонована технологія була застосована до даних гідрохімічного 
моніторингу, який проводився на території Криворізького залізорудного ба-
сейну (р. Інгулець). А також проведено кластерний аналіз даних гідрохіміч-
ного моніторингу поверхневих вод Західно-Донбаська регіону (р. Самара). 

Література 
1. Шерстюк Н. П. Особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних 

водних об’єктах Кривбасу / Н. П. Шерстюк, В. К. Хільчевський – Д.: ТОВ «Акцент ПП», 
2012. – 263 с. 
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зультатів кластеризації / М. Г. Сидорова // Актуальні проблеми автоматизації та інфор-
маційних технологій : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2013. – Т.17. – С.22 –29. 

Анотація 
У роботі представлена інформаційна технологія визначення груп схожих об'єктів за 

сукупністю досліджуваних ознак, враховуючи їх часові зміни. Розроблено обчислюва-
льні схеми та програмне забезпечення для обробки та аналізу даних гідрохімічного мо-
ніторингу. 

Ключові слова: інформаційна технологія, гідрохімічний моніторинг, кластерний 
аналіз, система автоматизованої обробки даних. 

Аннотация 
В представлена информационная технология определения групп похожих объектов 

по совокупности исследуемых признаков, учитывая их временные изменения. Разрабо-
таны вычислительные схемы и программное обеспечение для обработки и анализа дан-
ных гидрохимического мониторинга. 

Ключевые слова: информационная технология, гидрохимический мониторинг, кла-
стерный анализ, система автоматизированной обработки данных. 

Abstract  
The paper provides information technology of definition groups of similar objects by 

studied attributes, given their temporal changes. The calculable schemes and software for 
processing and analysis of hydro-chemical monitoring data has designed. 

Keywords: information technology, hydro-chemical monitoring, cluster analysis, the sys-
tem of automated data processing. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ 
ЧАСОВИХ РЯДІВ 

Вершиніна Т.В. , студентка, tatka.vershinina@gmail.com;  
Сидорова М.Г., канд. техн. наук, sidorova.m.g@gmail.com; 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, 
Україна 

Спостереження за деяким явищем, характер якого змінюється в часі, 
породжує впорядковану послідовність, яка називається часовим рядом. До-
слідження часових рядів є важливим завданням інтелектуального аналізу 
даних. Однією з найактуальніших задач, що виникає у будь-якій предметній 
області є порівняння часових рядів та виявлення схожих закономірностей 
розвитку досліджуваних процесів. 

Метою роботи було дослідити математичні алгоритми визначення по-
дібності динамічних процесів, розробити обчислювальні схеми та створити 
програмне забезпечення, що реалізує ці схеми, забезпечує порівняльний 
аналіз часових рядів, класифікацію нових об’єктів та візуалізацію отрима-
них результатів. 

Ядро розробленого інформаційного забезпечення склали такі методи 
визначення подібності часових рядів. 

Найбільш очевидною мірою подібності між двома рядами є відстань 
між ними. Найвідоміша та найбільш популярна при порівнянні часових ря-

дів є Евклідова відстань   2
, ,

1

, ( )
n

l h k l k h
k

d X X x x


  . 

Однак ця метрика, має досить невисокий рівень вимірювання подоби. 
Навіть якщо проблеми масштабування і шуму можуть бути попередньо об-
робленими,  проблеми деформації та аномальних значень  потребують вирі-
шення більш складними методами. 

Метод динамічної трансформації часової шкали (Dynamic Time 
Warping, DTW). Метод дозволяє знайти оптимальну відповідність між часо-
вими рядами. Часто дві послідовності мають близькі загальні форми, але ці 
форми не вирівняні по осі X. Щоб визначити подобу між такими послідов-
ностями потрібно «деформувати» вісь часу однієї (або обох) послідовнос-
тей, щоб досягти кращого результату [1]. Ідея методу: будуємо матрицю від-
станей d порядку n x m між двома рядами Q та C, використовуючи евклідову 
метрику, де  ,ij i jd d q c , далі на її основі будуємо матрицю трансформації 

(деформації) D, де 1, 1, 1 , 1min( , , )ij ij i j i j i jD d D D D     , визначаємо оптимальний 

шлях трансформації 1 2, ,.., ,..,k KW w w w w  – набір суміжних елементів матриці, 
який встановлює відповідність між двома рядами Q і C, та на його основі 
обчислюємо відстань (1). 
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Хоча алгоритм успішно використовується в багатьох областях, він 
може видавати невірні результати. Алгоритм може спробувати пояснити мі-
нливість осі y за допомогою трансформації осі x.  

Інший метод, який використовує переваги динамічного програму-
вання, та дозволяє визначити подібність часових рядів є метод найдовшої 
загальної підпослідовності (Longest common subsequence, LCSS). Цікавою 
особливістю цього методу є те, що він більш стійкий до шуму ніж DTW, 
тому що дозволяє деяким елементам часових рядів, бути «непорівнюва-
ними». Ідея методу: будуємо матрицю підпослідовностей (2), 

   
    

0, 0

0, 0
,

1 1, 1 ,

max 1, , , 1

i j

i

j
LCSS i j

LCSS i j T S

LCSS i j LCSS i j




 

      
  

    (2) 

визначаємо найдовшу підпослідовність, яка має відповідати останньому 

елементу отриманої матриці, обчислюємо функцію подоби 
( , )

1
min( , )

LCSS T S
S

n m
  та 

LCSS-відстань 1 1S  . 
Наступним ефективним методом є метод пошуку подібності на основі 

порогового значення (Threshold Queries, TQuEST) [2]. Порівняння часових 
рядів при великій кількості спостережень може бути дуже довгим, особливо 
при розгляді всієї послідовності значень порівнюваних об'єктів. Цей метод 
не потребує перегляду усього ряду, а лише «якісної» інформації, яка задо-
вольняє деякий заданий поріг t. Відстань між інтервалами обчислюється за 
формулою (3). 

   int int

1 1
, min ( , ) min ,

y xx y
ts x y t S s Ss S t S

x y

d S S d s t d t s
s s

  
    (3) 

Міра відстані враховує тільки локальну схожість. Це означає, що для 
кожного інтервалу часу, враховується тільки його найближчий сусід (тобто 
найближча точка) іншої послідовності. Інші інтервали послідовності не 
впливають на результат.  

Окрім зазначених методів реалізовано міру подібності на основі кое-
фіцієнта кореляції Пірсона та міри близькості:  Mean Similarity, Root Mean 
Square Similarity та Peak Similarity.  

Програмне забезпечення для реалізаціі цих методів написано мовою 
програмування Java, у середовищі IntelliJ IDEA 2016.1 Community Edition. 
Проект був створений на базі фреймворку Apache Maven для автоматизації 
збірки проектів на основі опису їх структури у файлах на мові POM (Project 
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Object Model), що є підмножиною XML. Для відображення графіків була 
встановлена бібліотека JFreeChart. Завдяки особливостям Maven-проектів, 
сторонні бібліотеки завантажуються автоматично.  

Програма міс-
тить широкий спектр 
засобів візуалізації та 
є зручною у користу-
ванні. Приклад інтер-
фейсу програми пред-
ставлено на рис. 1. 
 У подальших 
дослідженнях плану-
ється обчислення ха-
рактеристик часових 
рядів та проведення порівняльного аналізу на їх основі. 

Література 
1. Programatically understanding dynamic time warping [Електронний ресурс ]/ Nipun 

Batra – Режим доступу: http://nipunbatra.github.io/2014/07/dtw/ - Заголовок з экрану. 
2. Similarity Search on Time Series based on Threshold Queries /  
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Анотація 
Представлено інформаційне забезпечення порівняльного аналізу часових рядів, 

ядро якого складають методи динамічної трансформації шкали часу (DTW), пошуку най-
більшої спільної підпослідовності (LCSS), метод, що враховує порогове значення 
(TQuest) та інші. Створено програмне забезпечення мовою Java. 

Ключові слова: інформаційне забезпечення, часові ряди, міри подібності, DTW, 
LCSS, TQUEST. 

Аннотация 
Представлено информационное обеспечение сравнительного анализа временных 

рядов, ядро которого составляют методы динамической трансформации шкалы времени 
(DTW), поиска наибольшей общей подпоследовательности (LCSS), метод, который учи-
тывает пороговое значение (TQuest) и другие. Создано програмное обеспечение на языке 
Java. 

 Ключевые слова: информационное обеспечение, временные ряды, меры подобно-
сти, DTW, LCSS, TQUEST. 

Abstract  
Submitted information support comparative analysis of time series, which core is made 

of the timeline methods of dynamic transformation (DTW), find the greatest common subse-
quence (LCSS), a method that takes into account the threshold (TQuest) and others. The soft-
ware was created in Java. 

Keywords: information support, time series, similarity measure, DTW, LCSS, TQUEST. 
  

 
Рисунок 1.  Інтерфейс програми. Візуалізація досліджува-

них даних. 
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МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ 

Батурінець А. Г. , бакалавр, baturinets_anastasiya@mail.ru;  
Сидорова М. Г. , канд. техн. наук, Sidorova.m.g@gmail.com 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, 
Україна 

Аналіз часових рядів як і кластеризація є важливим завданням інтелек-
туального аналізу даних. В останні роки все більше уваги приділяється 
об’єднанню цих напрямів, тому що актуальною проблемою є виділення од-
норідних груп часових рядів для подальшого їх аналізу та прогнозування. 

Не вимагаючи апріорних знань про сутність досліджуваних явищ, про-
цесів або ситуацій та використовуючи мінімальну про них інформацію кла-
стерний аналіз часових рядів є корисними в різних прикладних областях: 
економіці, екології, соціології, маркетингу, біології, медицині, інформатиці 
тощо. 

Не зважаючи на активні дослідження у цій галузі існують невирішені 
досі проблеми, такі як вибір способу подання часових рядів, визначення 
міри подібності, розробка ефективних алгоритмів кластеризації, аналіз ба-
гатовимірних часових рядів тощо.  

Метою роботи було розробити математичне та програмне забезпечення 
кластерного аналізу часових рядів, представлених у вигляді матриці,

{ ; 1, , 1, }ij i jN NxX     де N – кількість об’єктів, T –  кількість моментів 

спостереження, ijx – значення досліджуваної ознаки, що спостерігається в i-

го об’єкта в j-й момент спостереження, дійсне число. Запропонувати інфор-
маційну технологію, що дозволить оцінювати якість отримуваних результа-
тів, здійснювати підтримку прийняття рішень у налаштуванні параметрів та 
виборі методів для отримання найкращих розв’язків, враховуючи структуру 
досліджуваних даних. 

Задача методів кластерного аналізу полягає у визначенні розбиття 
вихідної множини часових рядів на кластери 

1 2
{ , ,..., }

K
g g gG  , { }i lg x ,

1, ,i K   ,l l jx x  1, il N , 1,j T ,
i

N  – кількість об’єктів у i-му кластері, 

1

K

i
i

N N


 , 
1

K

i
i

g X


 , ,i jg g i j  . 

Розроблена інформаційна технологія складається з п’яти основних ета-
пів: вибір представлення даних, визначення міри схожості порівнюваних ря-
дів, застосування методів кластеризації, визначення якості результатів, ана-
ліз отриманих кластерів. 

1. Спосіб представлення часових рядів. Безпосередній аналіз часових 
рядів у їх явному вигляді, може бути значно складним при наявності великої 
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кількості спостережень, тому у такому випадку пропонується застосування 
апроксимації за допомогою кускової агрегації, в результаті перетворення ча-
совий ряд Х довжини n може бути представленим у вигляді 

   
1 2, , ..., m

mx x xX R  , де m Т  і  

( 1) 1

T
i

m

i j

T
j im

m

T
X X

  

  . 

2. Визначення міри подібності. Одним з найважливіших та найменш 
формалізованих питань кластерного аналізу часових рядів є питання вибору 
способу обчислення міри подібності між об’єктами. Запропоновано обчис-
лювальні схеми на основі Евклідової метрики, коефіцієнта кореляції 
Пірсона та метрика, що ґрунтується на коефіцієнті кореляції Пірсона та но-
рмованій евклідовій відстані, така метрика дозволяє враховувати як ступінь 
зв’язку часових рядів, так і геометричну близькість їх значень. 

3. Застосування методів кластеризації. Розроблено обчислювальні 
схеми методу К-середніх у варіантах Ллойда та Мак-Кіна та агломеративної 
ієрархічної кластеризації: одиничного, повного, середнього зв’язку та 
Уорда. Для більш швидкої дії було проведено розбиття обчислювального 
процесу на декілька паралельних потоків.  

Основна ідея К-means полягає в тому, що на кожній ітерації 
здійснюється розподіл об'єктів на заздалегідь відому кількість кластерів k 
на основі їх близькості до центрів кластерів та перераховуються центри мас 
кожного кластера. Ідея алгоритму полягає у мінімізації середньоквадратич-

ного відхилення кожного кластеру: , де k -кіль-
кість кластерів, iS  – отримані кластери,  1, 2, ...,i k  та i  – центри мас век-

торів j jx S . Робота алгоритму завершується, коли на якійсь ітерації не від-

бувається зміна кластерів. 
Ідея ієрархічної агломеративної  кластеризації  полягає в тому, що всі 

об’єкти на початку алгоритму є окремими кластерами. На першому кроці 
найбільш схожі об’єкти об’єднуються в кластер. На послідуючих шагах 
об’єднання продовжується до тих пір, поки не отримаємо необхідну кіль-
кість кластерів абовсі об’єкти не будуть складати один кластер для побу-
дови дендрограми. Значною перевагою усіх агломеративних ієрархічних ме-
тодів є те, що результати їх роботи можна представити наочно у вигляді де-
ндрограми (рис.1). Вона відображає ієрархічну структуру даних, а також до-
зволяє оцінити кількість кластерів, коли вона невідома. 

4. Оцінка якості результатів. В залежності від обраних параметрів кла-
стеризації на попередніх кроках, отримані результати розбиття об’єктів на 
кластери можуть досить сильно відрізнятися. 
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Рисунок 1 Інтерфейс програмного забезпечення. Дендрограма. 

Для оцінки отриманих результатів кластеризації реалізовано функціо-
нали якості, що дозволяють у кількісному вигляді визначати відповідність 
вихідного розбиття природній структурі даних (зовнішні критерії), а також 
порівнювати результати отримані різними методами або при різних значен-
нях параметрів (відносні критерії).  

5. Аналіз отриманих кластерів. Для інтерпретації отриманих результа-
тів запропоновано широкий спектр засобів візуалізації та представлення ін-
формації (дендрограма, графіки часових рядів, таблиці та ін.). 

 Програмний продукт розроблений у візуальному середовищі  мови С#, 
він має дружній інтерфейс, зручний у використанні та детально протестова-
ний на реальних та штучних даних.  

 

Анотація 
Проаналізовано основні питання кластерного аналізу часових рядів, розроблено ма-

тематичне та програмне забезпечення, що здійснює кластеризацію, оцінку якості, забез-
печує підтримку прийняття рішень у налаштуванні параметрів та виборі методів для 
отримання найкращих розв’язків, враховуючи структуру досліджуваних даних. 

Ключові слова: кластерний аналіз, часові ряди, міри подібності, інформаційна тех-
нологія. 

Аннотация 
Проанализировано основные вопросы кластерного анализа временных рядов, ра-

зработано математическое и программное обеспечение, которое осуществляет кластери-
зацию, обеспечивает поддержку принятия решений в настройке параметров и выборе 
методов для получения наилучших решений, учитывая структуру исследуемых данных. 

Ключевые слова: кластерный анализ, временные ряды, меры подобности, информа-
ционная технология   

Abstract 
Analyzed the main issues of time series clustering have been considered and mathematical 

and software that provides clustering, provides decision support configurable options and 
choice of methods to get the best solutions, taking into account the structure of investigated 
data, have been proposed. 

 Keywords: cluster analysis, time series, similarity measure, information technology. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАСКРОЯ МЕТАЛЛОПРОКАТА 

Меркулова Е.В., к.т.н., доцент  
Малхасян М.М., Иншакова К.А., студенты, masha0629@mail.ru 

Мариупольский государственный университет, г. Мариуполь, Украина 

Проблема оптимального использования сырья имеет большое значение 
для многих отраслей промышленности. Отходы производства составляют 
значительную часть себестоимости производимой продукции, а значит, ми-
нимизация отходов является первоочередной задачей создания компьютер-
ной системы раскроя металлопроката. Информация для создания компьюте-
рной системы была собрана во время прохождения производственной прак-
тики на предприятии ООО «Азовстройвентиляция» г. Мариуполя. Объек-
том компьютеризации при создании системы является процесс раскроя од-
номерного металлопроката.  

Эффективный метод решения задачи раскроя – создания экономико-ма-
тематических моделей раскроя, направленных на определение и оптими-
зацию экономически и технологически обоснованных норм расхода. Вход-
ной информацией для компьютерной системы являются параметры прока-
точного листа, из которого будут произведены необходимые детали на ос-
новании требований заказчика. Выходной информацией для компьютерной 
системы будет оптимальный план раскроя листа, использующий минималь-
ное количество материала и дающий, соответственно, минимальное количе-
ство отходов. 

Перечень функций, которые автоматизируются: осуществление 
расчета на разных стадиях производства; оптимизация затраты по металлу; 
выполнение подбора деловых отходов; снижение трудоемкости технологов. 
На рисунке 1, представлен алгоритм раскроя материала. 

 
Рисунок 1. – Алгоритм действия системы для раскроя материала 
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Сравнительно новыми выглядят методы эволюционного поиска: гене-
тические алгоритмы и методы генетического программирования. Эти ме-
тоды успешно сочетают в себе достоинства эвристических методов 
(быстрый поиск решения близкого к оптимальному), а также имеют спо-
собы выхода из локальных экстремумов. Решаемая задача — это оптими-
зационная задача поиска наиболее плотного размещения множества 
меньших по размеру плоских предметов, деталей, на больших объектах, за-
готовках. В этой работе задача плоского раскроя была неформально поста-
влена следующим образом: имеется сырье, прямоугольные листы металла, 
которые требуется раскраивать с максимально возможной экономией мате-
риала. 

Математическая постановка задачи прямоугольного раскроя как задачи 
оптимизации формулируется следующим образом: задана полубесконечная 
полоса ширины W (большой объект, на котором размещаются предметы), m 
прямоугольных предметов, длина и ширина которых известна как (li , wi), i 
= 1, 2, ..., m, и условия, где (xi, yi) — координаты левого нижнего угла пря-
моугольника i на полосе: — при размещении на полосе никакие два пред-
мета не пересекаются друг с другом ((xi ≥ xj + lj ) ∨ (xj ≥ xi + li )) ∨ ((yi ≥ yj + 
wj ) ∨ (yj ≥ yi + wi)) для i, j = 1, 2,..., m, i ≠ j; — никакой предмет не пересекает 
границ полосы (xi ≥ 0) ∧ (yi ≥ 0) ∧ (yi + wi ≤ W) для i = 1, 2, ..., m. Требуется 
так разместить на полубесконечной полосе набор прямоугольных предме-
тов без перекрытий, чтобы занятая ими часть полосы была минимальна по 
длине; т. е., формально требуется найти такой набор (xi , yi), i = 1, 2, ..., m, 
чтобы L = (xi + li) → min. 

Для задач раскроя разработано понятие блок-структуры, с помощью ко-
торой удобно хранить информацию о размещении и рационально распола-
гать каждый следующий предмет, учитывая ранее образовавшиеся пустоты. 
Исходя из этого, предлагается модификация генетического алгоритма, ис-
пользующая процедуру декодирования как параметр. Сам генетический ал-
горитм (т.е. схема его работы, смены поколений), структура хромосомы, 
операторы мутации, скрещивания, селекции не чувствительны к геометрии 
размещаемых предметов.  

Смена декодера в генетическом алгоритме — тоже часть вычислитель-
ного эксперимента. Он показал, что оценочная сложность блочного деко-
дера пропорциональна квадрату размерности задачи (числу предметов), а 
краевого декора — линейно зависит от размерности.  

В реальном металлургическом производстве все листы имеют одинако-
вую ширину. Это выгодное обстоятельство дает возможность не рассматри-
вать набор отдельных листов, а условно разбить на них непрерывную по-
лосу. Предложено оставить в математической постановке задачи полубес-
конечную полосу, но добавить ограничение: предметы не должны пересе-
кать границы между листами. 
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Как показывает опыт исследований, генетические алгоритмы успешно 
применяются для решения различных задач оптимизации, где трудно или 
невозможно воспользоваться другими методами. Среди них — задачи с 
большим пространством поиска с множеством экстремумов, задачи со сло-
жно формализуемой целевой функцией, с необходимостью многокритериа-
льного поиска, поиска приемлемого, рационального, а не оптимального ре-
шения в рамках имеющихся ресурсов, многопараметрические задачи, за-
дачи, решаемые в режиме реального времени. Более того, генетические ал-
горитмы, как видно из представленного в статье исследования, не только 
позволяют создать конкретные методы, с приемлемой эффективностью ре-
шающие отдельные сложные по тем или иным признакам задачи. Структура 
самого алгоритма дает возможность находить решение других задач того же 
класса, определенным образом модифицируя этот метод, не разрабатывая 
новой структуры данных, не внедряя нового подхода к решению. 
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Аннотация 
Приводится формальная постановка задачи линейного раскроя металлопроката, и в 

качестве решения обоснован выбор генетического алгоритма, который описан в работе. 
Минимизация отходов является первоочередной задачей, создания компьютерной сис-
темы раскроя металла, где объектом компьютеризации является процесс раскроя одно-
мерного металлопроката. В данной работе рассматриваются общие характеристики пос-
троения генетического алгоритма. 

Ключевые слова: металлопрокат, раскрой, оптимизация, генетический алгоритм. 

Анотація 
Наводиться формальна постановка задачі лінійного розкрою металопрокату, і в яко-

сті рішення обґрунтований вибір генетичного алгоритму, який описаний в роботі. Міні-
мізація відходів є першочерговим завданням, створення комп'ютерної системи розкрою 
металу, де об'єктом комп'ютеризації є процес розкрою одновимірного металопрокату. У 
даній роботі розглядаються загальні характеристики побудови генетичного алгоритму. 

Ключові слова: металопрокат, розкрій, оптимізація, генетичний алгоритм. 

Annotation 
A formal statement of the problem of linear cutting of metal, and as a decision justified 

the choice of genetic algorithm, which described in the work. Waste minimization is a priority, 
the creation of metal cutting computer system, where the object is the process of computeriza-
tion of the one-dimensional cutting of metal-roll. This paper examines the general characteris-
tics of the construction of a genetic algorithm. 

Keywords: metal rolling, cutting, optimization, genetic algorithm. 
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ФИЛЬТРАЦИЯ ПОТОКОВЫХ ВИДЕО-ДАННЫХ МЕТОДОМ 
СГЛАЖИВАНИЯ СТУПЕНЧАТОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ ПОМОЩИ 

АЛГОРИТМА МУЛЬТИСЭМПЛИНГА 

Рязанцев Олег Вадимович, к.ф-м.н., доцент;  
Кулик Максим Владимирович 

Калистратов Антон Анатольевич,  pika4yko@yandex.ua 
Днепровский государственный технический университет, 

г. Камянское, Украина 

На сегодняшний день, самыми оптимальными методами фильтрации 
потоковых видео-данных являются алгоритмы суперсэмплинга и муль-
тисэмплинга [1]. Использование суперсэмплинга, позволяет относительно 
просто отфильтровать и восстановить потоковые видео-данные, однако дан-
ных способ требует значительных ресурсов производительности про-
цессора, широкой полосы частот для линии передачи информации и боль-
шее количество памяти, занимаемой теневой областью видео-буфера, т.к. на 
каждый пиксель изображения требуется 2N субпикселя в теневом видео-бу-
фере экрана. Мультисэмплинг же сглаживает ступенчатую структуру путем 
интерполяции с заданной алгоритмом точностью и заданным коэффициен-
том сглаживания, аппроксимируя функцию расположения сэмплов в пото-
ковом видео-кадре [2, 3]. 

Использование современных микроконтроллеров с ядром ARM Cortex-
7 позволяет в реальном времени, применяя оптимизацию алгоритма муль-
тисэмплинга с использованием метода ступенчатой структуры на сравни-
тельно низких частотах обрабатывать большие объемы потоковых данных, 
таких как HD-видео потоки. 

Для реализации данного алгоритма была использована отладочная 
плата STM32F746NG-Discovery. Микроконтроллер на данной плате имеет 
следующие, важные для реализации фильтрации видеокадра элементы: ядро 
ARM Cortex-7, включающее в себя блок FPU, который позволяет выполнять 
несколько разнотипных действий в одной инструкции с разрешением 
насыщения регистров, многоканальный блок DMA позволяет разбить на не-
сколько потоков обработку методом мультисэмплинга пикселей видеока-
дра. Так же имеется встроенный контроллер LCD-TFT с акселератором. Од-
ним из главных преимуществ ядра ARM Сortex-M7 является система ко-
манд, с помощью которой можно реализовать сложные алгоритмы с мини-
мальной затратой ресурсов микроконтроллера. Наиболее часто исполь-
зуемым в обработке изображения является блок команд для работы с би-
товыми полями. Команды этого блока позволяют с помощью одной инстру-
кции выполнить логический сдвиг и 2 логические операции за один машин-
ный цикл вместо выполнения трех стандартных операций отдельно, тем 
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самым увеличивая производительность на 33% в приложениях потоковой 
обработки данных. 

Алгоритм сглаживания ступенчатой структуры на основе муль-
тисэмплинга имеет вид (1) 
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где, k — коэффициент сглаживания по оси OY 
 Видимая площадь видеобуфера (7) и (8), занимаемая сглаживающими 
пикселями. 
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По указанному алгоритму видно, что при увеличении расширения ме-
жду большими «ступеньками» объекта с меньшим расширением вводится 
сглаживание с меньшими ступеньками определенного цвета (2). Обяза-
тельно должно учитываться условие, что бы соседние пиксели принадле-
жали плоскости объекта. Коэффициент сглаживания k определяет глубину 
сглаживания, чем больше k — тем меньше глубина, при k = 0 глубина мак-
симальная. Для расчета среднего значения цвета пикселя в формате ARGB 
идеально подходит блок инструкций для работы с битовыми полями и ин-
струкции с насыщением. 

Разработанный алгоритм позволил сократить минимальное время обра-
ботки сигнала, что позволило увеличить быстродействие обработки сиг-
нала. С помощью метода сглаживания ступенчатой структуры используя 
мультисэмплинг избавились от необходимости выделения дополнительной 
памяти под теневую область видеокадра, и оптимизировали алгоритм спе-
циально под микроконтроллеры с ядром ARM Cortex-7 и его системой ко-
манд. Усовершенствованные инструкции данного ядра позволяют эффекти-
вно рассчитывать алгоритмы (3), (4), (5), (6), позволяя выполнить несколько 
инструкций RISC архитектуры за один машинный цикл. 
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Анотація 
Представлений алгоритм, забезпечующий швидкодію фільтрації потокових відео-даних мето-

дом ступінчатої структури за допомогою алгоритма мультисемплінга.Доведено доречність викорис-
тання сікроконтролерів з ядром ARM Cortex-7 з оптимізованим під нього алгоритмом. 

Ключові слова: мультисемплінг, суперсемплінг, ступінчата структура, алгоритм згладжування, 
інтерполяція, оптимізація алгоритму. 

Аннотация 
Представлен алгоритм, увеличивающий быстродействие фильтрации потоковых видео-данных 

методом ступенчатой структуры при помощи алгоритма мультисэмплинга. Доказана уместность ис-
пользование микроконтроллеров с ядром ARM Cortex-7 с оптимизированным под него алгоритмом. 

Ключевые слова: мультисэмплинг, суперсэмплинг, ступенчатая структура, алгоритм сглажива-
ния, глубина сглаживания, интерполяция, оптимизация алгоритма. 

Abstract  
The present algorithm increases filtration performance of streaming video data by a stepped structure 

using multisampling algorithm. Prove the relevance of the use of microcontrollers with the ARM Cortex-7 
with an optimized algorithm for it. 

Keywords: multisampling, supersampling, stepped structure, smoothing algorithm, smoothing depth, 
interpolation, optimization algorithm. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ БАГАТОВЕРСІЙНОСТІ В 
РЕЗЕРВОВАНИХ СИСТЕМАХ, ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ВІД 

СИСТЕМАТИЧНИХ ВІДМОВ 

Кузьменко К.Ю., магістр, katyhakuzmenko@gmail.com;  
Скарга-Бандурова І.С., д.т.н., доцент, skarga_bandurova@ukr.net 

 Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля,  
м. Сєвєродонецьк,Україна 

Стрімкий розвиток науки та техніки вимагає прогресивних рішень та 
пошуку нових моделей, методів, засобів та технологій для захисту сучасних 
засобів автоматизації та систем управління. На підприємствах з підвище-
ними ризиками небезпеки виключення, або максимальне обмеження участі 
людини у технологічних процесах є необхідністю, а не примхою.  

При побудові автоматизованих систем управління різного призначення 
широкого поширення набули резервовані системи. Для резервованих систем 
управління актуальною є задача забезпечення високого рівня відмовостій-
кості та безпечності  з метою вирішення завдань реального часу. Актуаль-
ність забезпечення високого рівня відмовостійкості обумовлена тим фак-
том, що зростання складності сучасних систем управління відбувається 
швидше темпів зростання надійності застосовуваної при їх побудові[1].  

Актуальність роботи полягає в тому, щоб забезпечити безпечну і на-
дійну роботу резервованої системи управління. Необхідність використання 
особливих методів побудови програмного забезпечення диктується тим, що 
тільки при їх застосуванні з'являється реальна можливість протистояти най-
більш небезпечним з точки зору їх наслідків для резервованих структур від-
мов, так званої систематичної відмови. При таких випадках виникає від-
мова,  в наслідок якої втрачає працездатність більшість каналів системи не-
залежно від числа резервованих каналів, що є надзвичайно небезпечним в 
складних системах та  може понести за собою великі витрати, аварії і ката-
строфи[2]. 

Мета роботи – дослідження способів захисту від систематичних відмов 
та аналіз багатоверсійності програмного забезпечення в резервованих сис-
темах управління для мінімізації впливу таких відмов. Для досягнення пос-
тавленої мети в роботі виконано: (1) дослідження способів захисту від сис-
тематичних відмов, для забезпечення надійності та безпеки в резервованих 
системах управління, (2) аналіз методів захисту від систематичних відмов, 
(3) дослідження методу багатоверсійності програмного забезпечення в резе-
рвованих системах управління для мінімізації впливу систематичних від-
мов. 

Відмова — подія, яка полягає у втраті об'єктом здатності виконувати 
потрібну функцію, тобто у порушенні працездатного стану об'єкта[5]. 

За своєю природою відмови можуть бути: 



163 
 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2016 
 

 випадкові, обумовлені непередбаченими перевантаженнями, дефек-
тами матеріалу, помилками персоналу або збоями системи керування 
тощо; 
 систематичні, обумовлені закономірними і неминучими явищами, що 
викликають поступове накопичення ушкоджень: втома матеріалу, зно-
шування, старіння, корозія тощо. 

В цій статті розглядаються систематичні відмови та способи їх мінімі-
зації в резервованих системах управління. 

Внаслідок систематичних відмов існує помилка, що викликає втрату 
працездатності всіх каналів системи або негативний результат виконання 
процесів незалежно від їх числа резервних каналів. Найбільш імовірним 
джерелом систематичних відмов для  систем управління є помилки програ-
мних засобів, внесені при розробці, невиявлені при тестуванні і верифікації 
і проявляються при певному наборі вхідних даних або характеристиках фі-
зичної або інформаційного середовища. Можливість виникнення система-
тичних відмов внаслідок фізичних помилок невисока, так як мала ймовір-
ність події, при якому виникають ідентичні помилки однойменних елемен-
тів апаратних засобів в різних резервних каналах. При ідентичному вико-
нанні каналів резервованої системи такі помилки проявляються одночасно, 
викликаючи фатальну відмову. 

При вирішенні проблем забезпечення надійності та безпеки систем уп-
равління та контролю використовується принцип багатоверсійності, при 
якому застосовується кілька різних варіантів реалізації резервних каналів. 
Необхідність використання принципу багатоверсійності диктується тим, що 
тільки при його застосуванні з'являється реальна можливість протистояти 
найбільш небезпечного з точки зору їх наслідків для резервованих системах 
систематичних відмов. Використання принципу багатоверсійності  дозволяє 
знизити ризики систематичних відмов.  

Мета методу багатоверсійності – виявлення решти помилок проекту-
вання програмного забезпечення, відмов апаратних засобів з метою запобі-
гання критичних відмов, які впливають на безпеку системи[6]. 

Багатоверсійність програмування передбачає n-разову реалізацію даної 
програми різними способами. Ефективність даного методу визначається на-
самперед ступенем несхожості програмних компонент, які зводять до міні-
муму появу однаковою реакції при порушенні роботи технічних засобів або 
наявності програмних помилок. Якщо виділити в ПО дві складові - логічну 
структуру і дані, то для першої з них є кілька варіантів досягнення певного 
ступеня неповторності: 

 створення версій програми різними програмістами або колективами 
програмістів; 
 використання спрощеної моделі програми в якості іншої версії;  
 використання різних методів логічної організації програми; 
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 використання різних версій мов або різних версій компіляторів з од-
ного і того ж мови. 

За результатами аналізу літератури встановлено, що найбільш імовір-
ним джерелом систематичних відмов для  систем управління є помилки про-
грамних засобів, внесені при розробці, невиявлені при тестуванні і верифі-
кації. Для забезпечення безпеки і надійності систем управління для захисту 
від систематичних відмов доцільне застосування принципу багатоверсійно-
сті програмного забезпечення. Отже, використання принципу багатоверсій-
ності  пропонується застосовувати  для підвищення надійності і безпеки в 
резервованих системах, як спосіб захисту від систематичних відмов. 

Література 
1. Бочков К.А., Харлап С.Н. Методы обеспечения безопасности в микропроцессор-

ных системах железнодорожной автоматики и телемеханики:– Гомель: БелГУТ, 2001. – 
84 с. 

2. Вуд Р.Т. Стратегии диверсности для уменьшения вероятностей предполагаемых 
отказов по общей причине. – Лас Вегас, США, Ноябрь 7-11, 2010. 

3. Колмогорцев Е. Л. Методы анализа и обеспечения отказоустойчивости автома-
тизированных систем управления. − г. Пушкин. − 2005. – с. 154-155. 

4. Ястребенецкий М.А., Васильченко В.Н., Виноградская С.В. и др. Безопасность 
атомных станций: Информационные и управляющие системы. / Под ред. М.А.Ястребе-
нецкого. – К.: Техніка. – 2004. – 472 с.  2. Харченко В.С., Скляр В.В.,  

5. ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення 
6. Основные принципы обеспечения безопасности и безотказности микропроцес-

сорных систем железнодорожной автоматики и телемеханики, разработано экспертами  
комиссии ОСЖД  2006 г., – Варшава. –24с. 

 

Анотація 
В роботі представлено дослідження способів захисту від систематичних відмов та 

аналіз багатоверсійності програмного забезпечення в резервованих системах управління 
для мінімізації впливу таких відмов.  

Ключові слова: систематичні відмови, метод багатоверсійності, резервована сис-
тема. 

Аннотация 
В работе представлено исследование способов защиты от систематических отказов 

и анализ многоверсионности программного обеспечения в резервированных системах 
управления для минимизации влияния таких отказов. 

Ключевые слова: систематические отказы, метод многоверсионности, резервиро-
ванная система. 

Abstract  
The article presents research ways to protect against systematic failures and analysis of 

the diversity software redundant control systems to minimize the impact of such failures. 
Keywords: systematic failures, the method of diversity, redundant system. 
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Актуальность темы исследований 

Наибольшее количество с/х площадей на территории Украины предна-
значено для выращивания культур открытого грунта. Валовой же сбор уро-
жая с них имеет достаточно нестабильный характер так, как это  
обусловлено фактором сезонности. Одним из обязательных условий стиму-
лирования темпов развития АПК страны на сегодняшний день является вы-
ращивание овощных культур на закрытых грунтах. На данном этапе  
Украина имеет достаточно высокий потенциал роста и перспективы разви-
тия заявленного направления. Одним из возможных путей повышения эф-
фективности производства тепличной продукции является внедрение  
компьютеризированных систем контроля параметров микроклимата теплиц 
с использованием современной компонентной базы и инфокоммуникацион-
ных технологий. Таким образом, разработка и исследование систем кон-
троля микроклимата теплиц с использованием современных достижений 
инфокоммуникаций является актуальной научно-прикладной задачей. 

Цель исследований 

Цель статьи заключается в обосновании структуры и технической реа-
лизации аппаратной и программной компонент компьютеризированной си-
стемы контроля параметров микроклимата тепличных хозяйств на базе со-
временных микропроцессорных и инфокоммуникационных технологий.  

Результаты исследований 

При проектировании и разработке натурного образца теплицы было 
учтено условие максимального подобия реальным промышленным аграр-
ным объектам с защищенными грунтами: сохранены пропорции геометри-
ческих размеров конструкции теплицы, подобраны материалы корпуса, про-
ектировка основных коммуникаций систем полива, освещения, циркуляции 
воздуха и отопления выполнена с учетом реальных технологий выращива-
ния растений на защищенном грунте [1, 2]. Таким образом,  
сконструированный натурный образец теплицы содержит в своем составе 
следующие функциональные узлы и блоки: система отопления; система ка-
пельного полива; экономичная система досвечивания на базе RGB  
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светодиодов; система поддержания оптимальной влажности воздуха;  
система автономного питания заявленного оборудования. 

Подсистема on-line мониторинга основных физико-химических пара-
метров микроклимата теплиц, структура которой была обоснована с учетом 
актуальных требований нормативно-правовой документации [1] и прове-
денных ранее исследований [2–4]. Данная система является синтезом  
аппаратных и программных компонент. Аппаратная часть создана с учетом 
требования минимальных экономических затрат на оборудование при  
условии сохранения технико-функциональных показателей на требуемом 
уровне. Она состоит из: микропроцессорной платформы Arduino Mega; со-
вокупности датчиков регламентированных к контролю физико-химических 
величин; блока коммутации и управления силовыми элементами; блока 
связи микропроцессорной платформы с сетевым оборудованием.  

Программная составляющая представ-
ляет собой эргономичный графический ин-
терфейс для визуализации результатов  
наблюдения заявленных физических пара-
метров в режиме реального времени, а также 
панель управления для поддержания показа-
телей микроклимата в регламентированных 
диапазонах. Результаты разработки  

программной компоненты системы мониторинга и управления представ-
лены на рис. 1, 2. Данное программное обеспечение было разработано для 
работы на любых типах Android устройств. Программное обеспечение  
позволяет управлять основными технологическими процессами в ручном и 
автоматическом режимах. 

Также разработанная система  
выполняет следующие функции: накопление 
базы данных результатов наблюдений и  
синхронизации с современными пакетами 
прикладных программ для цифровой обра-
ботки результатов измерений, что может 
быть использовано для оценки текущего и 

прогнозируемого интегрального состояния микроклимата теплиц. 
Интеграция разработанных аппаратно-программных средств и физи-

ческой модели теплицы позволят проводить исследования по обоснованию 
научных подходов к повышению урожайности тепличных предприятий и 
разработать агротехнические приемы по рациональному использованию ре-
сурсов в зависимости от фазы роста и типов интродуцированной флоры. 

Выводы 

Обосновано направление повышения эффективности и информативно-
сти процесса компьютеризированного контроля параметров микроклимата 

 
Рисунок 1. Интерфейс панели  
мониторинга микроклимата  

 
Рисунок 2. Панель управления  
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промышленных теплиц, что в перспективе позволит улучшить технико-эко-
номические показатели процесса выращивания тепличных культур. Данный 
эффект достигается за счет разработки аппаратно-программных средств по-
лучения и обработки измерительной информации об интегральном состоя-
нии микроклимата аграрных предприятий защищенного грунта.   
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Аннотация 
Представлены основные результаты натурной реализации и исследования аппарат-

ной и программной компонент компьютеризированной системы контроля  
параметров микроклимата теплиц. Обоснованы требования к компонентной базе и 
структуре системы мониторинга, разработан графический интерфейс визуализации  
результатов наблюдения и управления технологическими процессами в теплицах. 

Ключевые слова: контроль, компьютеризированная система, физическая модель, 
визуализация, теплица, графический интерфейс. 

Анотація 
Представлено основні результати натурної реалізації та дослідження апаратної та 

програмної компонент комп'ютеризованої системи контролю параметрів мікроклімату 
теплиць. Обґрунтовано вимоги до компонентної бази та структури системи моніторингу, 
розроблений графічний інтерфейс візуалізації результатів спостереження й керування 
технологічними процесами в теплицях. 

Ключові слова: контроль, комп'ютеризована система, фізична модель, візуалізація, 
теплиця, графічний інтерфейс. 

Abstract  
The main results of the technical implementation and study of the hardware and  

software components of the greenhouse microclimate parameters computerized monitoring sys-
tem have been presented in the paper. Requirements to the monitoring system structure base 
component have been developed. Graphical visualization interface of the results monitoring 
and process control for greenhouses conditions has been designed. 

Keywords: monitoring, computerized system, physical model, visualization, greenhouse, 
graphical interface. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВКЛАДЕНИХ МЕТОДІВ РУНГЕ-КУТТИ (ВМРК) З 
АВТОМАТИЧНИМ КЕРУВАННЯМ КРОКУ ІНТЕГРУВАННЯ ДЛЯ 

ПОШУКУ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КОШІ  

 Бобилєва О. С.1 , студент, e-mail: alexbobylewa@gmail.com 
Дмитрієва О. А.1 , д.т.н., проф., e-mail: dmitrieva.donntu@gmail.com 

1Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Україна 

Однією з найбільш поширених задач математичного моделювання, є 
моделювання динамічних процесів, що описуються системами загальних 
диференціальних рівнянь (СЗДР), а саме пошук чисельного розв'язання за-
дачі Коші для СЗДР [1]. У зв'язку з цим, актуальними є завдання пов'язані з 
розробкою нових чисельних методів і реалізацією існуючих. 

СЗДР мають безліч рішень, які відрізняються незалежним параметром. 
Задача Коші – це задача знаходження лише одного приватного та унікаль-
ного рішення СЗДР. 

Багато науковців вже довгий час займаються пошуком розв’язання 
СЗДР, зокрема задачі Коші. Цій темі присвячено безліч наукових праць та 
розроблено багато ефективних чисельних методів, але й досі лишається ба-
гато не вирішених питань. 

У цій галузі дуже відомі імена Е. Хайрера і Г. Ваннера, які внесли вели-
чезний вклад у розвиток чисельних методів розв'язання диференціальних рі-
внянь. Вони зібрали та описали у своїх працях [2][3], більшість методів ви-
рішення жорстких і нежорстких завдань. Саме це послужило відправною то-
чкою для продовження сучасних досліджень в цій області. 

Явний метод Рунге-Кути (ЯМРК) – один з найстаріших і добре вивче-
них методів чисельного вирішення задачі Коші, який досліджували Дж. Хол 
[4], В. Міракер [5], П. Хоуен [6], К. Джексон та С. Нерсетт [7]. 

Вітчизняні вчені також приділяють увагу цієї галузі, а саме дослі-
дження працівників Донецького національного технічного університету, 
Л.П. Фельдмана, О.А. Дмитрієвої, І.А. Назарової [8-14]. 

В даній роботі досліджуються вкладені методи типу Рунге-Кутти з ав-
томатичним вибором кроку інтегрування. 

Оцінка похибки отриманого рішення – це одне з головних завдань, що 
виникає при чисельному рішенні СЗДР. Ця оцінка дозволяє не тільки судити 
про наближення чисельного рішення до точного, але й дозволяє автомати-
чно вибирати максимально допустимий розмір кроку інтегрування. Таким 
чином, мінімізуються обчислення і забезпечується задана точність. Для того 
щоб мінімізувати обчислювальні витрати і досягти певної заданої точності 
наближеного рішення, чисельний алгоритм повинен мати механізм управ-
ління кроком інтегрування. Це можливо на основі інформації про апостері-
орну локальну похибку. Існують наступні способи оцінки похибки на кроці: 
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вкладені методи Рунге-Кутти (ВМРК), технологія локальної екстраполяції 
Річардсона. 

Основна ідея ВМРК полягає у тому, щоб побудувати такі формули Ру-
нге-Кута, які б окрім основного чисельного рішення  містили б у собі 
формули допоміжного рішення  більш високого порядку. Тоді завдяки 
цьому допоміжному рішенню можна було б оцінити локальну похибку . 

Вкладені методи зазвичай називають за фамілією автора зі зазначенням 
порядків основного і допоміжного рішення. На практиці  широко викорис-
товують вкладені методі Інгленда, Фельдберга, а також Дормана-Принса.  

Автоматичний вибір шага дозволяє значно скоротити час вирішення 
ЗДР. Метод Мерсона — найбільш простий серед вкладених методів Рунге - 
Кутти порядку 4(5), оскільки потребує невеликого числа звернень до функ-
цій обчислення правих частин системи рівнянь і має прості коефіцієнти. Та-
кож цей метод мінімізує залишковий член в оцінювачі похибки та потребує 
меншої пам’яті для збереження таблиці коефіцієнтів методу.  

Серед сучасних методів вирішення нежорстких систем ЗДР найкращі 
результати дає метод Дормана - Прінса 8 (7). Він має найменшу похибку 
серед всіх схем порядку 8. 

Були розглянуті тан проаналізовані вкладені методи типу Рунге-Кутти 
з автоматичним вибором кроку інтегрування. У роботі було визначено їх ос-
новні проблеми.  

Враховуючи сучасні тенденції поширення паралельних обчислюваль-
них систем існує гостра необхідність у розробці нових чисельних алгорит-
мів, що володіють високим рівнем паралелізму, а також у ефективній пара-
лельній реалізації існуючих. Тому, в подальшому буде вестись робота в на-
прямі дослідження сучасних чисельних методів розв’язання задачі Коші та 
розробки паралельних алгоритмів реалізації вкладених методів типу Рунге-
Кутти. 
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Анотація 
Представлені вкладені методи типу Рунге-Кутти з автоматичним вибором кроку ін-

тегрування. Розглянуто вкладені методі Інгленда, Фельдберга, а також Дормана-Принса.  
Ключові слова: задача Коші, шаг інтегрування, вкладені методи, локальна похибка, 

порядок апроксимації 

Аннотация 
Представлено вложенные методы типа Рунге-Кутта с автоматическим выбором 

шага интегрирования. Рассмотрены вложенные методы Ингленда, Фельдберга, а также 
Дормана – Принса. 

Ключевые слова: задача Коши, шаг интегрирования, вложенные методы, локальная 
погрешность, порядок аппроксимации 

Abstract  
The embedded methods Runge-Kutta’s type with automatic selection of integration step 

are presented. The embedded methods of England, Dormand and Prince and Fehlberg are 
shown. 

Keywords: Cauchy problem, integration step, embedded methods, local error, the order 
of approximation 
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МОДЕЛЮВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ОПЕРАЦІЇ ПОРІВНЯННЯ 
МОДУЛІВ ЧИСЕЛ В МОДИФІКОВАНОМУ КОДІ З РУХОМОЮ 

КОМОЮ ЗАСОБАМИ ALDEC ACTIVE-HDL   

Маргієв. Г.Е., апірант ФКНТ, margievge@gmail.com; 
Мірошкін О.М., к.т.н., доцент, докторант, miroshkinan@gmail.com 

ДонНТУ, Покровськ, Україна 

Актуальність 

Підвищення точності та швидкості комп’ютерних операцій над чис-
лами в форматі з рухомою комою залишається актуальною проблемою. Од-
ною з таких важливих операцій є операція порівняння, як невід’ємна скла-
дова алгоритмів чисельної математики. 

Аналіз 

Запропонований Карцевим підхід до комп’ютерного подання чисел з 
рухомою комою зі зміщеними порядками [1] був реалізований у ЕОМ М20 
та М220, та з певною модифікацією використовувався в ЕОМ IBM 
360/370 [2], а згодом у Intel FPU використовується такий самий формат за-
пису, як у IBM, за виключенням подвоєння нормалізованої мантиси та від-
повідного змінення коду зміщених порядків на 1. Останній формат подання 
чисел з рухомою комою нині є частиною стандарту IEEE754 [3]. Обидва під-
ходи розглядають операції порівняння лише в загальному вигляді. Джоном 
Л. Густафсоном було запропоновано ще один цікавий формат подання чисел 
з рухомою комою Unum [4]. Основним його недоліком є кардинальні зміни 
порівняно з IEEE754, і як наслідок, необхідність повної зміни арифметичних 
пристроїв. Наведена робота присвячена моделюванню операції порівняння 
у модифікованому форматі подання чисел з рухомою комою мовою опису 
VHDL[5] засобами середовища Aldec Active-HDL. 

Вирішення задачі та результати дослідження 

Виконаємо дослідження отриманої схеми (рис.1), використовуючи ко-
нтрольні приклади у двох форматах представлення чисел: при канонічному 
поданні нормалізованих мантис та зміщених кодів порядків з позитивним 
нулем, та при подвоєному подані нормалізованих мантис та зміщених кодів 
порядків з негативним нулем 

Перший спосіб подання чисел має наступний формат: 
    ,1 ’ ,1ПН

АA Р m МА n ,  
де: m, n – відповідно довжини поля порядків та поля мантис модулів чисел 
з рухомою комою, що порівнюються: m = 3, n = 4; РА

ПН( , 1) – зміщений  
код з додатним нулем; ’МА( , 1) нормалізований коди мантиси числа. 

 3(3,1) / 2 2 / 2 2 / 2 4ПН m
А A A A AР V P P P P        ,  

де: V(m=3) = 23 = 8. 
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Другий спосіб подання чисел: 
    ,1 ’ ,1ОН ОН

АA Р m МА n   
де: m, n – відповідно довжини поля порядків та поля мантис модулів чисел 
з рухомою комою, що порівнюються: m = 3, n = 4; РА

ОН( , 1) – зміщений код 
порядку з від’ємним нулем; ’МАОН( , 1) – зрізаний подвоєний код нормалі-
зованої мантиси: ’МАОН(4,1) = 2 ∙ ’МА(4,1) − 1 де ’МА(4,1) – нормалізова-
ний код мантиси чисел. 

        ОН ПН 3
А А А А А АР 4,1 Р 1 V/2–1 Р 2 /2–1 Р 4 1 Р 3 Р          ,  

де V(m=3) = 2m = 23 = 8. 

 
Рисунок 1. Схема моделювання операційного пристрою порівняння модулів чисел  з ру-

хомою комою 

Приклад 1. Дано: |А| = 1/8 = 0 2-010 · ’1000; |В| = 3/8 = 2-001 · ’1100. 
Виконаємо теоретичний розрахунок: 

+ 
+ 

[0]10’1000 = |A|(7,1)  
[1]00’0011 = |B|(7,1) : |B|(7,1) = [0]11’1100 
0 00’0001   

ЕР = 0  [1]10’1100 =  S(7,1) : S(7,1)  0. 
Відповідь: |А| < |В|, оскільки ЕР(ZS = 0) = 0 
Приклад 2. Дано: |А| = 13/4 = 2+010 · ’1101; |В| = 13/4 = 2+010 · ’1101. 

Виконаємо теоретичний розрахунок: 

+ 
+ 

[1]01’1010 =  |A|(7,1)ОН  
[0]10’0101 =  |B|(7,1)ОН  
 0 00’0001   

ЕР
ОН= 0  [0]00’0000 =  SОН(7,1) : ZSОН = 1 

Відповідь: |А| = |В|, оскільки ZSОН = 1 
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Рисунок 2. Результат моделювання прикладів 1 та 2 

На рис. 2 зображено часову діаграму моделювання прикладів, які від-
повідають теоретичним розрахункам. 

Висновки 

Основним результатом досліджень є підтвердження аналітичних розра-
хунків запропонованої організації операційних пристроїв порівняння моду-
лів чисел з рухомою комою шляхом моделювання запропонованої схеми. 
Напрямком подальших досліджень є порівняння запропонованої модифіка-
ції з доступними реалізаціями, які існують. 
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Анотація 
В роботі розглянуто VHDL-реалізацію операційного пристрою порівняння модулів 

чисел з рухомою комою. Результат роботи моделі співпадає з аналітичними розрахун-
ками, що підтверджує вірність запропонованих модифікацій. 

Ключові слова: VHDL, моделювання, рухома кома, порівняння модулів чисел. 

Аннотация 
В работе рассмотрена VHDL-реализация операционного устройства сравнения мо-

дулей чисел с плавающей запятой. Результат работы модели совпадает с теоретическими 
расчетами, что подтверждает верность предложенных расширений в операции сравнения 
модулей чисел с плавающей запятой. 

Ключевые слова: VHDL, моделирование, плавающая запятая, сравнение модулей 
чисел. 

Abstract  
VHDL-model of operational unit for floating point numbers’ modules comparison is pro-

posed in the work. Result of the simulation coincides with the theoretical calculations, which 
confirms the correctness of the proposed extensions to the operation unit of floating point num-
bers’ modules comparison. 

Keywords: VHD, modeling, floating point, numbers’ modules comparison. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОПЛАТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, КАК 
ТЕНДЕНЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ IT-РЕШЕНИЙ 

Постольник Евгений Павлович, студент, eugen.postolnik@gmail.com 
ДонНТУ, Покровск, Украина 

Одно из самых важных качеств той или иной современной компании – 
гибкость. Если раньше это качество давало огромное конкурентное преиму-
щество, то теперь, в условиях интенсивного развития IT-технологий, нали-
чие гибкости – это обязательный элемент выживания на рынке. Стремитель-
ные темпы развития интернета вещей обязывают нас постоянно адаптиро-
вать и развивать продукты, технологии и сервис. Сама концепция интернета 
вещей подразумевает собой интеграцию информационных технологий во 
все сферы деятельности человека: находимся ли мы на работе, встречаемся 
ли мы с друзьями, стоим ли мы в пробке или покупаем продукты – техноло-
гии окружают нас. Именно поэтому эта тема актуальна. 

Перед многочисленными компаниями во всём мире ежедневно стано-
вится бесчисленное множество задач. Необходимость в развитии для них 
рождается тогда, когда имеющегося инструментария становится недоста-
точно для решения конкретной задачи. В связи с этим возникает потреб-
ность в поиске всё более новых и уникальных решений с минимальной по-
терей ресурсов и максимальным функционалом, необходимым в той или 
иной специфике. 

Развитие одноплатных компьютеров 

Около трёх лет назад новый виток развития получили одноплатные 
компьютеры. Когда-то они стали фундаментом компьютерной индустрии, а 
теперь – одним из самых востребованных и совершенствующихся инстру-
ментов IT-решений. Компьютеры размером с кредитную карту давно из-
вестны. Они изучены, применяются и работают на благо общества. Наряду 
со всеобщим развитием интернета вещей, одноплатные компьютеры ис-
пользуются в различных сферах, выступая в роли медиа-проигрывателя, wi-
fi роутера, акустической системы, метеозонда, робота, системы освещения, 
телефона, радиостанции и т.д. и т.п. Список задач, с которыми справится 
такой компьютер, довольно велик. 

Одноплатный компьютер – это устройство, у которого на одной плате 
собрано всё минимально необходимое для работы. Как правило, это CPU, 
GPU, их обвязка и, возможно, USB и сетевые интерфейсы — как проводные, 
так и беспроводные. Видеовыходы могут быть разные: от устаревшего VGA 
или композитного видео до вполне современного HDMI. Очень часто такие 
решения являются максимально завершенными и требуют минимальных 
временных затрат, требуя от устанавливающего лишь записать нужный об-
раз на носитель данных (чаще всего — карту памяти) и указать необходи-
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мые настройки. Возможности поистине безграничны — вы можете соору-
дить целый умный дом, используя лишь пару-тройку таких плат. Конечно, 
ради этого придётся потратить больше времени на настройку всех таких 
устройств, но даже тут существуют готовые решения, требующие лишь ми-
нимальных знаний. 

Влияние операционной системы 

Дальнейшее развитие современных технологий и ускорение темпов 
развития интернета вещей немыслимо без свободного программного обес-
печения. Использование закрытых операционных систем (например, OS 
Windows, OSX) очень часто лишает возможности решить различного рода 
задачи из-за отсутствия доступа к исходным кодам, библиотекам и т.д. В 
силу этого, высокую популярность обрели Linux/Unix-подобные операци-
онные системы. В них присутствует доступ ко всем исходным частям, начи-

ная от ядра и заканчивая драйве-
ром. Использование свободного 
ПО крупными компаниями вы-
звано не только отсутствием 
платы за использование таких 
программных продуктов. Глав-
ным фактором является каче-
ственное изменение самого ха-
рактера внедрения такого рода 
ПО, обусловленное вовлече-
нием в этот процесс профессио-
нального сообщества. Это поз-

воляет достичь еще большего эффекта от внедрения и использовать свобод-
ные программные продукты с максимальной производительностью. Чем 
крупнее организация, тем заметнее становится эффект от включения в эту 
работу такого сообщества. Именно поэтому, большинство разработчиков 
одноплатных компьютеров опираются на возможности свободного ПО. 

Современный одноплатный компьютер на примере Raspberry Pi 

Одна из самых популярных 
моделей одноплатного компью-
тера носит название «Raspberry 
Pi». Впервые компьютеры этого 
семейства появились в 2012 
году, и тогда это многим каза-
лось фантастикой. Компьютер 
размером с карту? За 25 долла-
ров? Запускает Linux? Тем не ме-
нее, уже в конце июля в произ-

водство была запущена альфа-версия платы, за ней в августе пришли первые 

Рисунок 1. Интерфейс операционной системы 
Linux на Raspberry Pi 

Рисунок 2. Внешний вид платы Raspberry 
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готовые модели и люди начали потихоньку получать свои устройства. У 
платы бывают разные конфигурации: A, A+, B, B+, 2B. A-модели — самые 
простые, на них установлено 256 МБ оперативной памяти, ARMv6 процес-
сор прошлых поколений, один USB-порт и 25\40 GPIO портов. Варианты с 
индексом B значительно интереснее — тут уже и 512 МБ памяти, в наличии 
Ethernet и большее количество USB (2 или 4 в зависимости от модели). По-
следняя из них, 2B, оснащена четырёхядерным процессором, 1 ГБ оператив-
ной памяти и в целом объективно лучше прошлых моделей. Цены варьиру-
ются от 20 (модель А+) до 35 (2B) долларов. Raspberry Pi широко распро-
странена, поэтому для этой платы существует множество разных дистрибу-
тивов.  

Выводы 

 Интернет вещей постепенно охватывает поле всей деятельности чело-
века. На сегодняшний день в столь динамично развивающемся мире инфор-
мационных технологий необходимо использовать свои ресурсы макси-
мально эффективно. Одноплатные компьютеры, как оказалось, выступают 
подходящим ресурсом для решения этой задачи. 

Литература 
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тернет ресурс 
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Вступ 

На сьогоднішній день велика кількість людей цікавиться своїм мину-
лим та минулим своїх предків. Для вдоволення цікавості та власного інте-
ресу людина повинна піти до державного архіву і шукати записи і різні до-
кументи про потрібну їй людину, також потрібно вистояти чергу та не ко-
жен день такі державні установи працюють. Таку функцію можуть виконати 
як самостійно зацікавлені особи так спеціалізовані організації. Для людей 
було б зручніше створити якусь більш зручнішу можливість користуватися 
державними архівами не виходячи навіть із дому. 

Постанова задачі 

Задача проекту полягає в тому, щоб створити базу даних, яка буде міс-
тить у собі всю інформацію, яка є у державних архівних установ та також 
веб-сайт, за допомогою якого можна було б зручно взаємодіяти з існуючими 
базами даних та оптимізовано здійснювати пошук за потрібними людині 
критеріями. 

Результати 

Робота з електронним архівом вимагає створення бази даних. При роз-
робці БД слід визначити первинні критерії, за якими буде проводитись на-
повнення бази і подальший пошук: 

 Прізвище  
 Ім’я  
 По батькові 
 Дата народження 
 Місце народження 
 Дата смерті 
 Місце смерті 
 Номер сертифікату 
 Номер книги  

Розгорнута структура розробленої БД наведена на рисунку 1. 
База даних заснована на принципі побудування основної та декількох 

додаткових таблиць. Основна таблиця буде містити у собі оснону інформа-
цію, а саме Ім’я, Прізвище, По Батькові, та інше. А також посилання на інші 
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допоміжні таблиці. Допоміжні таблиці будуть містити у собі сертифікати. 
Наприклад сертифікати о народженні, о смерті, о майні, тощо. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура БД Е-РАЦС 
 

Дуже важливо, те що у допоміжних таблицях будуть міститися поси-
лання на самі документи. Це допоможе користувачеві переглянути сам до-
кумент та зрозуміти потрібен він йому чи ні. Це може допомогти знаходити 
родичів чи просто знайомих.  

Також потрібно пам’ятати, що база даних буде змінюватися у ході ро-
боти, тому остаточного варіанту ще нема. Основна складність – заповнення 
бази даних та налаштування правильних та ефективних зв’язків. Усе це по-
трібно оптимізувати, забезпечити безпеку для даних. 

Важливе місце посідає безпека, не кожен користувач повинен мати 
право змінювати інформацію. Повинна вестися повноцінна перевірка, на-
приклад засобами аутентифікації.  

Повноцінне функціонування системи повинно забезпечуватись через 
мережу Інтернет. Щоб скористуватися сайтом, який візуалізуватиме БД, ко-
ристувачу потрібно спочатку зареєструватися, вказавши свою електрону ад-
ресу, ім’я користувача, яке буде використовуватися в подальших діях на 
сайті та придумати особистий пароль для входу у свій особистий кабінет. 
Пароль потрібно придумати згідно з умов сайту. Далі користувач потрапить 
у свій особистий кабінет, де він заповнить деякі особисті дані, а також там  
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буде відображено історію пошука користувача. WEB-інтерфейс повинен 
мати розділ Сімейне древо, функціонал якого забезпечується БД, в якому 
буде створюватися сімейне древо користувача залежно від результатів по-
шуку та його відміток стосовно того, буде людина, про яку шукають інфор-
мацію родичем або членом сім’ї чи ні. 

Висновки 

Реалізація проекту є актуальною задачею. Сам проект надасть звичай-
ній людині досить легко та просто віднайти інформацію про власні родинні 
зв’язки.. В соціально-адміністративному плані також є корисні аспекти: 

 оптимізація адміністративних процесів та формування тематичних 
виборок та звітів для взаємодії с організаціями та відомствами.  

 оперативний пошук документів по набору індексної інформації    
 відсутність вимог до спеціальної кваліфікації співробітників для ро-

боти з програмно-апартними компонентами та рішеннями 
 створення версій документів замість видалення, пошук по версіям та 

можливість повернутися до будь-якого попереднього стану документа 
 можливість повного відновлення індексної бази даних.      

Література 
1. pgAdmin PostgreSQL Tools Електронний ресурс [Режим доступу] - 

https://www.pgadmin.org/ 
2.    PostgreeSQL Електронний ресурс [Режим доступу] - https://www.postgresql.org/ 
3. w3schools.com SQL  Електронний ресурс [Режим доступу] - 

http://www.w3schools.com/sql/ 
4. php.net php  Електронний ресурс [Режим доступу] - http://php.net/ 
5. Центральний державний електронний  архів України  Державний архів Вінниць-

кої області Електронний ресурс [Режим доступу] - 
http://tsdea.archives.gov.ua/ru/?page=map02 

Анотація 
Створені сайт та база даних, які надають можливість здійснювати пошук своїх ро-

дичів або знайомих за певними критеріями. При цьому користувачі будуть робити міні-
мальну кількість дій. 

Ключові слова: База даних, сайт, пошук, архів, електронний . 
Аннотация 

Созданы сайт и база данных, которые дают возможность осуществлять поиск своих 
родственнико или знакомых по определённым критериям. При этом пользователи будут 
осуществлять минимальное количество действий.  

Ключевые слова: База данных, сайт, посик, архив, электронный. 
Abstract  

Create a website and database, which enable you to search its, their relatives or acquaint-
ances on certain criteria. At the same time, users will carry the minimum amount of action. 
         Keywords: database, website, posik, archive, e-mail. 
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ДЕКІЛКА ПРИЧИН КРАДІЖОК ДАНИХ  

Лебединський М.О. , студент,  maksim.lebedinskiy@openmailbox.org; 
 ДонНТУ, Покровськ, Україна 

 На сьогоднішній день крадіжка даних є дуже актуальною. Зараз дуже 
багато веб-ресурсів не можуть захистити себе. Головною причиною цього є 
нездатність та лінь розробників та адміністраторів, які допускають дуже ве-
ликі помилки. Прикладом цього є SQL-injection. Також однією із причин є 
сам користувач, який створює дуже прості паролі та дуже часто використо-
вує їх на декількох ресурсах.  

Для початку потрібно зрозуміти що таке SQL. Це непроцедурна мова 
програмування, яка застосовується для створення модифікацій та управ-
ління даними в реляційній базі даних, яка керується відповідною системою 
управління базами даних.  

Також потрібно зрозуміти, що таке SQL-injection, та чим саме вони не-
безпечні. SQL-injection це один із розповсюджених способів злому сайтів та 
програм, які працюють з базами даних. Ця атака базується на впровадженні 
у запит випадкового SQL-кода. Це впровадження виконується та може дати 
можливість зловмиснику виконати свою команду, яку не планував розроб-
ник ресурсу.  

Найпростіший спосіб проникнення до ресурсу, це додавання свого коду 
до форм введення. Наприклад: http://www.sqlinjection.com/index.php?pic=1' 
Цей код змінює запит. І видасть помилку, якщо параметр "pic" не фільтру-
ється на символ ( ' ). Ми побачимо повідомлення від бази даних, у якому 
буде вказано у чому суть помилки. Найкраще не демонструвати це повідо-
млення користувачу, так як у повідомленні може знаходитися важлива та 
конфіденційна інформація. 
        Видів ін'єкцій дуже багато, але зосередимося на їх виправленні. Випра-
вленням SQL injection є фільтрація вхідних даних. Фільтрувати потрібно 
одинарні та подвійні лапки, крапки з комами, та символи для коментарів, а 
саме подвійне тире. Але потрібно приймати до уваги, що користувач може 
використовувати ці символи у своєму паролі, тому його потрібно сповіс-
тити, що деякі символи недопустимі і їх не потрібно використовувати.  
 Головне, це перевіряти данні на 3 рівнях: 
1) на рівні користувача (але це не зовсім безпечно, так як є можливість пос-
лати запит в обхід функції перевірки); 
2) на рівні сервера; 
3) на рівні бази даних.  
 Сформуємо принципи, які допоможуть захиститися від ін'єкцій: 
1) Перший варіант: сформувати  білий або чорний список команд, які можна 
використовувати. Цей процес довгий та не завжди найкращий. 
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2) Якщо говорити о PHP. Обробляти данні функцією: mysql_real_es-
cape_string(); 
ця функція екранує спецсимволи знаком \, що не дає виконуватися цим си-
мволам. Важливо: додані знаки екранування не йдуть в саму базу. При пот-
раплянні в БД вони відкидаються. 
3) Потрібно не забувати брати данні в ' '; 
 Наприклад: SELECT * FROM  table WHERE name = 'Bill' 
4) Імена полів та таблиць потрібно брати в зворотні одинарні лапки ( ` ); 
 Наприклад: SELECT * FROM  `table` WHERE `name` = 'Bill' 
5) Потрібно пам'ятати, що екранувати потрібно не лише данні, які йдуть від 
користувача, а усі данні які є в запиті. 
6) Але, в той же час, потрібно екранувати лише те що потрібно, наприклад 
данні які будуть зображуватися у користувача не повинні містити в собі 
зайві спеціальні символи екранування. 
7) Якщо запит динамічно формується, то не можна вставляти оператори, 
імена БД, таблиці, полів в запит напряму. Найкраще усі варіанти заздалегідь 
прописувати у скрипті. 
 Наприклад: 
 $order = array(“name”, “price”, “qty”); 
 $key=array_search($_GET['sort'],$orders); 
 $orderby=$orders[$key]; 
 $query=”SELECT * FROM `table` ORDER BY $orderby”; 
8) Використовувати параметризовані запроси. Де змінні частини заміню-
ються маркерами, наприклад знак питання ( ? ). 
 Багато спеціалістів рекомендують шифрувати данні в БД. Це допома-
гає надійно захистити свою інформацію. Про це правило також не потрібно 
забувати. 
 Також часто для усунення ін'єкцій використовують не звичайні за-
пити, а запити загорнуті у функції, що дозволяє уникнути деяких варіантів 
ін'єкцій.  
 В місцях де можливо буде проходити текст, використовують подвійне 
перетворення в base64 і назад, тоді функція сприймає усі спеціальні символи 
(“,',; та інше) як частину тексту і не реагує на них як на елемент синтаксису. 
 Прикладом цього коду є: 
convert_from(decode(encode($5::bytea,'base64'),'base64')'UTF-8') 
Де, $5 це порядковий номер параметра функції. 
  Також, у скрипті, який виконує запит необхідно використовувати по-
передню перевірку параметрів регулярним виразом. 
 Тому, найефективнішим захистом від SQL-injection є перевірка даних 
які вводить користувач. Перевірку необхідно здійснювати на стороні корис-
тувача, сервера та БД. Також для перевірки та виправлення вразливостей ви-
користовують спеціальні програми, такі як SQLmap. 
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  SQL-injection дуже небезпечна вразливість, але навіть якщо БД буде 
викрадена, паролі ще потрібно розшифрувати. А для того, щоб збільшити 
час розшифрування необхідно вигадувати складні паролі. Сформуємо, 
який пароль є складним: 
1) Він повинен бути більше 8 символів, а краще більше 10. 
2) Він повинен містити в собі маленькі, великі літери, цифри, а також спец-
символи, якщо вони дозволені (@,#,!,$,(,) та інші). 
3) Існує багато таблиць, які містять у собі хєш-функції слів та часто зустрі-
чних паролів. Тому не можна використовувати у своїх паролях слова із 
словника чи видозмінені слова, це не дуже надійно. 
4) Не можна використовувати імена комп'ютерів чи облікових записів. 
5) І найголовніше правило, не можна використовувати один і той-же па-
роль на декількох ресурсах. 
6) Також, рекомендують змінювати свої паролі хоча б раз у три місяці. 
 Усі формули будуть знаходитись у додатку. Це опис складності па-
роля у залежності від розміру і кількості використовуваних символів. Та 
розрахунки захисту від ін'єкцій.  

Література 
1. SQL Tutorial (2016) http://www.w3schools.com/sql/ (25 листопада 2016); 
2. SQL Injection (2016) https://technet.microsoft.com/en- us/library/ms161953(v=sql.105).aspx  
3. Introduction to Cybersecurity https://363725903.netacad.com/courses/418365 
4.  An SQL Injection can destroy your database. http://www.w3schools.com/Sql/sql_injection.asp  
5. How can I prevent SQL injection in PHP? (1 October 2016) https://stackoverflow.com/ques-

tions/60174/how-can-i-prevent-sql-injection-in-php (25 листопада 2016) 
6.  Защита от SQL-инъекций http://phpfaq.ru/mysql/slashes (25 листопада 2016) 

Анотація 
Продемонстрована SQL-injection, суть проблеми, та декілька методів виправлення цієї вра-

зливості. Було сформовано основні принципи забезпечення захисту від цієї вразливості. Було 
продемонстровано основні рекомендації, щодо правильного та безпечного пароля. Було сформо-
вано рівні безпеки, на яких потрібно впровадити захист.  

Ключові слова: SQL-injection, безпека, пароль, захист, база даних, вразливість, рекоменда-
ції. 

Аннотация 
Продемонстрирована SQL-injection, суть проблемы и несколько методов исправления этой 

уязвимости. Были сформированы основные принципы обеспечения защиты от этой уязвимости. 
Было продемонстрировано основные рекомендации по правильному и безопасному паролю. 
Были сформированы уровни безопасности, на которых нужно внедрить защиту.  

Ключевые слова: SQL-injection, безопасность, пароль, защита, база данных, уязвимость, ре-
комендации.  

Abstract  
Demonstrated SQL-injection, the problem and several methods to correct this vulnerability. It 

was formed the basic principles of protection from this vulnerability. It has been demonstrated basic 
guidelines for proper and safe password. Safety levels have been formed, which is necessary to imple-
ment protection. 
 Keywords: SQL-injection, security, password, protection, database, vulnerability, recommen-
dations.  
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PHOTO BUTTERY – КЛАДОВАЯ ДЛЯ ФОТОГРАФИЙ 

Вдовенко Е.А., магистрант, l.vdovenko@mail.ru  
Дубенкова Ю.Е., студент, dubenkova.yulia@yandex.ua 

ГВУЗ «ДонНТУ», Покровск, Украина 

В настоящее время, когда камеры смартфонов иногда ничем не усту-
пают профессиональным фотоаппаратам, пользователи делают сотни фото-
снимков в год. Все понравившиеся фотоснимки хранятся на телефоне, чем 
в большей степени занимают память гаджета. Удалять фотоснимки жалко, 
переносить их на ПК или в облачное хранилище неудобно, ведь в любое 
время они могут пригодиться для показа. С другой стороны, не остается ме-
ста для установки приложений или хранения музыки. 

Подтверждает данные слова опрос, в результате которого мы выяснили, 
что более 60% респондентов испытывает проблемы с нехваткой свободного 
места на устройстве, причем хранения фото приоритетнее, чем хранение 
аудио или видео. Для решения данной проблемы мы также выяснили, что 
доминирующая операционная система – Android, а доля пользования облач-
ными хранилищами среди респондентов достаточно высока: 42% уже ис-
пользуют данный сервис, а 14% планируют его использовать. 

Проанализировав резуль-
таты опроса, в качестве реше-
ния проблемы нехватки свобод-
ного места, был выбран способ 
хранения данных (а именно фо-
тографий, сделанных пользова-
телем) непосредственно в об-
лачном хранилище, обходя па-
мять устройства. 

 
PhotoButtery – это решение, которое предлагает хранение фотографий в 

«облаке», а на самом устройстве только превью фотографий. То есть на мо-
бильном устройстве будут храниться фотографии в низком качестве лишь 
для отображения их предпросмотра. Но как только пользователь нажмет на 
соответствующую кнопку в приложении — фото будет тут же скачано в ори-
гинале из облачного хранилища. Пользователь может продолжать фотогра-
фировать сколько угодно, оригиналы хранятся в «облаке», а его смартфон 
останется свободен для новых снимков или других файлов. 

Алгоритм функции: 
1. Пользователь делает фотографию; 
2. Фото отправляется в папку облачного хранилища на устройстве; 
3. Проверяется подключение сети:  

Рисунок 1. Тенденции использования облач-
ных технологий пользователями 
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3.1. Если подключение не высокоскоростное – фото остается в теле-
фоне, до момента установления нормального соединения; 

3.2. Если подключение высокоскоростное (Wi-Fi, 3G) – выполняется 
дальнейший алгоритм; 

4. Проверяется загруженность сети на основании комплексного 
коэффициента загруженности: 

4.1. Если сеть загружена – фото остается в телефоне, до момента 
установления нормального соединения; 

4.2. Если сеть не загружена – фото скачивается на сервер облачного 
хранилища, после чего сжатая копия заменяет оригинал на 
смартфоне. 

Сделано фото

Фото отправляется в 
папку Cloud На 

устройстве

Подключение к сети 
высокоскоростное?

Сеть загружена?

Фото остается в 
телефоне до момента 

нормального 
установления 
соединения

Фото выгружается в 
облако

Сжатая копия фото 
заменяет оригинал на 

смартфоне

Фото остается в 
телефоне до момента 

нормального 
установления 
соединения

+

+

− 

− 

 
Рисунок 2. Алгоритм работы PhotoButtery 

 
Для сжатия фотографий используется алгоритм JPEG 
JPEG - один из достаточно мощных алгоритмов. Практически он явля-

ется стандартом для полноцветных изображений. Оперирует алгоритм об-
ластями 8х8, на которых яркость и цвет меняются сравнительно плавно. 
Вследствие этого, при разложении матрицы такой области в двойной ряд по 
косинусам (формулы) значимыми оказываются только первые коэффици-
енты. Таким образом, сжатие в JPEG осуществляется за счет плавности из-
менения цветов изображения. 

Характеристики алгоритма JPEG: 
Коэффициенты компрессии: 2-200 (кажется пользователем). 
Класс изображений Полноцветные 24 битные изображения или изобра-

жения в градациях серого без резких переходов цветов (фотографии). 
Симметричность: 1 
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Рисунок3. Конвейер операций, который используется в алгоритме JPEG 

Характерные особенности: В некоторых случаях, алгоритм создает 
"ореол" вокруг резких горизонтальных и вертикальных границ в изображе-
нии (эффект Гиббса). Кроме того, при высокой степени сжатия изображения 
распадается на блоки 8х8 пикселей. 

Литература 
1. Соцопрос: Насколько Вы используете возможности Вашего смартфона? [Элек-
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Аннотация 
В статье изложена идея создания мобильного приложения и обоснована его необ-

ходимость. Основная цель – экономия места на мобильном устройстве за счет использо-
вания облачного хранилища для фото, которые были сделаны камерой вашего смарт-
фона. Обработка фото и его хранение в исходном размере происходит в облаке, а в теле-
фоне хранится только лишь превью.  

Ключевые слова: фото, приложение, память, облачное хранилище 

Анотація 
У статті викладена ідея створення мобільного додатку і обгрунтована його необхід-

ність. Основна мета - економія місця на мобільному пристрої за рахунок використання 
хмарного сховища для фото, які були зроблені камерою вашого смартфона. Обробка 
фото та його зберігання в вихідному розмірі відбувається в хмарі, а в телефоні зберіга-
ється тільки превью. 

Ключові слова: фото, додаток, пам'ять, хмарне сховище 

Abstract 
In the article the idea of creating mobile applications and proved its necessity. The main 

purpose - to save space on your mobile device through the use of cloud storage for photos, 
which were made by the camera of your smartphone. Photo Processing and storage Original 
Size is happening in the cloud, and is stored in the phone only a preview. 

Keywords: picture, application, storage, cloud storage 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА CGInfo 

Мащенко А.Г., студент, artemgennadievichmashenko@gmail.com 
Вдовенко Е.А., магистрант, l.vdovenko@mail.ru  

Хаст В.Д., магистрант, mr.khast@gmail.com; 
Ступак Г. В., старший преподаватель каф. АТ, stupakgv@gmail.com   

ГВУЗ «ДонНТУ», г. Покровск, Украина 

Идея проекта City Government Informer заключается в использовании 
мобильных технологий для оперативного информирования органов власти 
и местного самоуправления о коммунальных и общегородских проблемах, 
а также уровне благоустройства.  

Плюсы от внедрения системы заключаются в повышение скорости ком-
муникации между властями и жителями города, снижении очередей, введе-
нии электронного документооборота, возможности информирования власти 
в режиме 24/7 и выведение на качественно новый уровень взаимодействия 
городских властей и жителей.  

Цель проекта – увеличить уровень доступности органов власти для го-
рожан. 

Для достижения цели необходимо обеспечить решение таких задач: 
 провести социологическое исследование о актуальности предлагае-

мого сервиса; 
 в соответствии с доступными мобильными коммуникациями на тер-

ритории предполагаемого объекта внедрения оценить техническую 
возможность внедрения сервиса и описать основные принципы 
функционирования системы; 

 провести анализ существующих решений в данной предметной обла-
сти; 

 разработать приложения для мобильных устройств, построенных на 
разных платформах; 

 определить необходимость построения серверной части системы с 
возможностью интеллектуальной сортировки обращений и построе-
ния рубрикатора или планировщика очередей; 

 при необходимости реализации серверной части предложить вари-
анты аппаратной конфигурации или использования облачных техно-
логий. 

Исходя из поставленных задач необходимо сформировать требования и 
описать функционаьлные возможности основных компонентов системы – 
мобильного приложения и сервреной части.  

Мобильное приложение клиентской части системы должно удовлетво-
рять следующим требованиям: 



187 
 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2016 
 

 локализация приложения предусматривает украинскую версию поль-
зовательского интерфейса; 

 версия поддерживаемых Android устройств не ниже Android SDK 2.2 
и iOS не ниже 6.0, Windows – не ниже Windows Phone 7; 

 разрешения экранов Android: mdpi (320x480 px), hdpi (480x800px), 
xhdpi (720x1280px), xhdpi (768x1280px); 

 разрешения экранов iPhone: 320x480px, 640x960px, 640x1136px. 
Мобильные приложения для Android/iOS/Windows должны реализовы-

ваться нативными средствами, либо на основе платформы, обеспечивающей 
компиляцию в нативные приложения  для обеспечения максимальной про-
изводительности.  

Дизайн пользовательского интерфейса iOS приложения должен соот-
ветствовать стандартам Apple, дизайн интерфейса Android приложения дол-
жен соответствовать стандартам Google, Windows – стандартам и дизайну 
Microsoft. 

Основные функции приложения: 
 информация учетной записи пользователя в системе должна вклю-

чать ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, его профиль в 
социальных сетях (fb, vk, google или другие), и добавляться в текст 
сообщения автоматически; 

 регистрации в сервисе нет необходимости, но необходимо преду-
смотреть проверку на «человека» (checkboxes, captcha); 

 приложение должно обеспечивать возможность фото- или видеофик-
сацию события; 

 возможность выбора рубрики для события (обязательное поле); 
 возможность добавления текстового комментария (необязательное 

поле) до 300 символов кириллицей с использованием верхнего и 
нижнего регистра, символов и цифр (кодировка UTF-8); 

 передача информации о событии по средствам мобильных коммуни-
каций (2G, 3G, WiFi) серверной части при помощи стандартного про-
токола передачи непосредственно из мобильного приложения; 

 электронное сообщения должно содержать информацию о событии, 
обязательные поля и данные пользователя, от которого поступило 
обращение (данные необходимые для осуществления обратной связи 
– ФИО, аккаунт в соц.сети, электронная почта, номер телефона); 

 использование push-уведомлений о статусе события (в случае отло-
женной или немедленой отправки, а также о статусе заявки). 

Алгоритм работы сервиса на клиентской стороне представлен на ри-
сунке 1. 
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Рисунок 1. Алгоритм работы сервиса на клиентской стороне 

 
Клиентская часть сервиса CiGin предполагает использование двух 

экранов – основного и экрана настроек. 
С точки зрения программного взаимодействия, приложение должно по-

лучать изображения или видео ролик с камеры устройства, а также текущие 
координаты места где делано/фото видео при помощи GPS, A-GPS.  

Серверная часть может быть выполнена как аппаратно, так и програм-
мно. Алгоритм работы сервиса на серверной стороне представлен на ри-
сунке 2. 

На первом этапе реализации системы, при небольшом количестве обра-
щений возможно использовать обычный почтовый клиент с одной учетной 
записью, и сортировкой входящих писем по признаку рубрики (темы) с обя-
зательным ответным сообщением, о принятии заявки и ее номере. При уве-
личении количества обращений или рубрик, можно использовать отдельные 
почтовые ящики или применять интеллектуальные службы обработки поч-
товых сообщений. Данные службы могут быть реализованы как на реальных 
серверах, так и при использовании облачных технологий.  
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Рисунок 2. Алгоритм работы серверной части 
 

Анотація 
Наведена стаття знайомить читача з ідеєю авторів про створення сервісу CGInfo, 

який покликаний полегшити комунікацію між владою та місцевим населенням  і здебі-
льшого орієнтований на невеикі населенні пункти, або громади. Для забезпечення фун-
кціонування сервісу необхідно дві складові – клієнтська та серверна частина. В статті 
проведено обгрунтування застосування кожної з компонент, наведені задачі та запропо-
новані алгоритми роботи кожної з частин. 

Ключові слова: алгоритм, серверна частина, клієнтська частина, сервіс. 

Аннотация 
Предтавленная статья знакомит читателя с идеей авторов о создании сервиса 

CGInfo, который призван облегчить коммуникацию между властями и местным населе-
нием, и в большей степени ориентирован на небольшие населенные пункты или гро-
мады. Для обеспечения функционирования сервиса неоходимы две составляющие – кли-
ентская и серверная части. В статье проведено обоснование использования каждой из 
компонент, перечислены задачи и предложен алгоритм работы каждой из частей.  

Ключевые слова: алгоритм, серверная часть, клиентская часть, сервис. 

Abstract 
In the article the idea of creating mobile applications and proved its necessity. The main 

purpose - to save space on your mobile device through the use of cloud storage for photos, 
which were made by the camera of your smartphone. Photo Processing and storage Original 
Size is happening in the cloud, and is stored in the phone only a preview. 

Keywords: picture, application, storage, cloud storage 
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CITY GOVERNMENT INFORMER MOBILE APPLICATION 

Khast Valentyn, mr.khast@gmail.com; 
Plaksyuk Bogdan, bogdan.plaksyuk@yandex.ru; 

Stupak Glib, stupakgv@gmail.com 
Donetsk National Technical University, Pokrovsk,Ukraine 

Nowadays telecommunications and information technologies are widely 
used to provide communication in almost all spheres. We can easily contact our 
relatives, friends and colleagues through modern technologies. Corporate com-
munications have been forwarding to improve the efficiency of enterprises, public 
institutions and services for a long period of time. However, there is an absence 
of convenient services of communication with the local authorities here in 
Ukraine. 

Just remember how often it is necessary to contact the representatives of 
the local administration or government service to solve this or that problem. But 
unfortunately modern technologies are not used for a such kind of purposes. At 
best, it is just possible to get a cell phone number of the desired service and use 
an ordinary telephone line for connection, or even come personally. As a result, 
the time to solve such problems as the elimination of unauthorized rubbish dumps, 
road potholes, problems with the water supply networks, electricity and heating 
is greatly increased due to the late receipt of citizen’s issue. 

The usage of up to date technologies and new technical solutions in the field 
of telecommunications can efficiently solve the problem of inconvenient commu-
nication between citizens and the State Service. As of February 2016, more than 
63 percent of households in Ukraine are connected to the Internet[1], and 3G mo-
bile Internet covers more than 80% of the country[2]. On this basis, as well as the 
statistics population prevalence of smartphones[3], it is proposed to create a service 
notification of local authorities with the help of mobile application “City Govern-
ment Informer”, which will enable citizens to send a detailed message about a 
problem easily and quickly with the help of your smartphone and connection to 
the Internet. This can help to save time and money both for citizens and local 
authorities. There would be no need for citizens in finding the required contact 
information and will make the government fulfill their responsibilities more ef-
fectively. 

The advantages of proposed solutions are to increase the communication 
speed between the authorities and residents of the city, to reduce queues, to in-
troduct electronic document management, to make it possible to inform the au-
thorities 24/7, to ease social tensions by means of the introduction of modern tech-
nologies to communicate with the authorities and remove to a qualitatively new 
level of cooperation between urban authorities and residents. 
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The main functions of the application are: 

 Ability to specify user information, name, phone number, email address, etc; 
 The possibility of a photo or video event fixation; 
 Ability to add text comments to event; 
 Ability to send event information via mobile communications (2G, 3G, 

WiFi) to the server directly from the mobile application; 
 The report should contain information about the event and the data for the 

feedback; 
 The application should be used push-notifications on the status of the event; 
 The possibility of delayed sending in the absence of an internet connection; 
 The possibility of sending anonymous messages; 
 Definition of the event location using GPS, A-GPS, or manually enter the 

address data 
Based on the basic functions of the application, user interface mock-ups 

have been developed as shown in the Figure 1. 

 

Figure 1 - «City Government Informer» mobile app UI mockups 

For now Android is the most common mobile operating system in 
Ukraine[4]. Based on this fact and on the user interface layouts, we have developed 
a prototype application using Android Studio IDE in Java programming language. 
The prototype has 5 android activity screens and user interface layout as shown 
in the Figure 1 above. At the moment, the prototype features allow you to control 
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application settings, specify the user's personal data and to send alerts to interact 
with the user. In the future it is planned to implement all the features required for 
full functionality of the application: photo and video event fixation, sending ma-
terial over the network to the server directly from the app and so on. 
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1. «Количество интернет-пользователей в Украине превысило 60%» [Web resource] 

— access mode: http://zn.ua/TECHNOLOGIES/kolichestvo-internet-polzovateley-v-ukraine-
prevysilo-60-212581_.html 
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Анотація 
З технічної точки зору розглянуто проблему зв'язку громадян з міською владою для 

вирішення різноманітних питань. Винесено пропозицію щодо вирішення проблеми зв'я-
зку громадян з місцевим управлінням за допомогою мобільного додатку і мережі інтер-
нет. Розроблено концепцію мобільного додатку, макети інтерфейсу користувача і консо-
льний прототип мобільного додатку для операційної системи Android. 

Ключові слова: мобільний додаток, інтерфейс користувача, зв'язок з міською вла-
дою, Android. 

Аннотация 
С технической точки зрения рассмотрены проблемы связи граждан с городскими 

властями для решения различных проблем. Внесены предложения для решения про-
блемы связи граждан с местным управлением при помощи мобильного приложения и 
сети интернет. Разработана концепция мобильного приложения, макеты пользователь-
ского интерфейса и консольный прототип мобильного приложения для операционной 
системы Android. 

Ключевые слова: мобильное приложение, пользовательский интерфейс, связь с го-
родской властью, Android. 

Abstract  
The communication problems between citizens and city authorities were considered. The 

ways to solve communication problems between citizens and city authorities with the help of 
the mobile applications and the Internet were proposed. The mobile application concept, the 
user interface layouts and console application prototype for the Android operating system were 
developed. 

Keywords: mobile application, user interface, communication with the city authorities, 
Android. 
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СЕКЦІЯ 3 
«Автоматизації та комп’ютерно-інтегровані           

технології» 
 
 

 
 
 
 

  



194 
 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2016 
 

ПРО МОДЕЛЮВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЮ ПРОЦЕСУ 
АЕРОБНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 

Сафоник А. П. , д.т.н., доцент, safonik@ukr.net;  
Таргоній І. М. , аспірант, targoniy93@ukr.net 

Національний університет водного господарства та природокористу-
вання, Рівне, Україна 

Актуальність питання. Інтенсивний розвиток промисловості призво-
дить до збільшення виробничих потужностей підприємств, які зумовлюють 
погіршення стану природних екосистем. Зокрема, через недостатнє очи-
щення промислових стоків, що належить до невід’ємної частини харчового, 
мікробіологічного, фармацевтичного та багатьох інших виробництв. Кіль-
кість і різноманітність відходів залежать від профілю і асортименту проду-
кції заводу. Незалежно від типу всі стічні води потребують обов’язкового 
очищення, оскільки в них містяться забруднюючі речовини, які несуть згу-
бний вплив на довкілля. 

Відомі дослідження та публікації. В останні роки проведено значні 
наукові дослідження питань автоматизації біохімічної очистки стічних вод 
в аеротенках [1-3]. Однак для забезпечення допустимої концентрації забру-
днення в стічних водах в них розглядається лише часткова автоматизація 
певного контуру, яка не завжди дає максимальний результат з мінімальними 
витратами.   

Постановка задачі.  
Для дослідження системи автоматичного управління необхідно вирі-

шити наступні задачі: 
1. Розробити математичну модель, яка адекватно описувала б процеси, 

що протікають в аеротенці із взаємним впливом параметрів між со-
бою. 

2. Провести моделювання зміни параметрів при біологічній очистці 
для визначення оптимальних часів керування. 

3. Розробити функціональну схему автоматизації, яка забезпечувала б 
автоматичне керування процесом біологічного очищення. 

Основний матеріал та результати досліджень.  
Для забезпечення якісного очищення стічних вод і управління необхі-

дно вимірювати параметри, які неможливо отримати шляхом прямого непе-
рервного вимірювання(концентрація забруднення у рідкому середовищі). 

Процес біологічного очищення води можна описати системою рівнянь 
запропонованою в [1], яка описує в комплексі зміну концентрації бактерій, 
забруднення та кисню в пористому середовищі та враховує процеси розм-
ноження, відмирання бактерій, як сукупність взаємодії різних факторів від 
концентрації кисню, що надходить з стічною водою до концентрації забру-
днюючих часток на вході у фільтр. 
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Результати моделювання в [1] свідчать, що для забезпечення допусти-
мої концентрації забруднення у стічних водах можна досягти періодично 
подаючи кисень і відбираючи активний мул підтримую чи концентрацію ба-
ктерій на відповідному рівні. 

На основі отриманих розрахунків розроблено функціональну схему ав-
томатизації аеробного очищення стічних вод, яка наведена на рис. 1. 

Для забезпечення допустимої концентрації забруднення в стічних во-
дах на виході з фільтра використовується автоматизована система керу-
вання до якої входять: аеротенк, відстійник, програмований логічний конт-
ролер, дискретний давач рівня твердого субстрату, аналоговий давач конце-
нтрації кисню у воді, 2-ходовий клапан, компресор з частотно-керованим 
електроприводом. Згідно з розробленою функціональною схемою автомати-
зації процесу біологічного очищення відпрацьованих вод система має 3 ос-
новні контури регулювання: концентрації кисню на виході з фільтра, рівня 
твердого субстрату в відстійнику, концентрації забруднення у стічних водах 
на виході з системи 

Висновки та напрямок подальших досліджень. 
1. Визначено керуючі параметри (подача кисню та відведення твердого 

субстрату), що впливають на процес водоочищення. 

 
Рисунок 1.  Функціональна схема автоматизації процесу  аеробного очищення техні-

чних вод 
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2. Проведено моделювання процесів, що проходять в аеротенці та ви-
значено час захисної дії фільтра, час нагнітання повітря компресо-
ром для забезпечення допустимої концентрації бактерій у воді. 

3. Розроблено функціональну схему автоматизації аеробного очи-
щення стічних вод, яка здійснює ефективне керування процесом. 

В перспективі передбачається підібрати комплекс технічних засобів ав-
томатизації для керування системою з відповідними параметрами, розро-
бити програму керування для програмованого логічного контролера, що 
здійснювала б регулювання усіма контурами системи та відобразити проті-
кання ходу технологічного процесу з використанням SCADA-системи. 

Література 
1. Сафоник А.П. Комп’ютерне моделювання процесу аеробного очищення стічних 

вод / А.П. Сафоник, І.М. Таргоній // Проблемы машиностроения. — 2016. — т.19. — №2. 
— C.31-36. 

2. Bomba A. Mathematical modeling of aerobic wastewater treatment in porous medium 
/ Andrij Bomba, Andrij Safonyk // Zeszyty Naukowe WSIU, Poland. —  2013. — Vol 12. — 
Nr 1. — РР. 21-29 

3. Саблій Л.А. Багатоступенева анаеробно-аеробне очищення висококонцентрова-
них стічних вод / Л.А. Саблій // Вісник Національного університету водного господарс-
тва та природокористування. — 2009. — Випуск 4. — С.185–192. 

 
Анотація 

Побудовано математичну модель процесу аеробного очищення стічних вод, що вра-
ховує взаємодію бактерій, органічної і біологічно неокиcної речовин. Розглянуто вплив 
основних параметрів на ефективність біологічного очищення. Розроблено функціона-
льну схему автоматизації процесу біологічного очищення. Описано основні контури ре-
гулювання в системі. 

Ключові слова: математичне моделювання, біологічне очищення, стічні води, авто-
матизація процесу. 

Аннотация 
Построена математическая модель процесса аэробной очистки сточных вод, 

учитывающая взаимодействие бактерий, органической и биологически неокиcнои 
веществ. Рассмотрено влияние основных параметров на эффективность биологической 
очистки. Разработана функциональная схема автоматизации процесса биологической 
очистки. Описаны основные контуры регулирования в системе. 

Ключевые слова: математическое моделирование, биологическая очистка, сточные 
воды, автоматизация процесса. 

Abstract  
Mathematical model of aerobic wastewater treatment, taking into account the interaction 

of bacteria, organic and biological substances is constructed. Influence of the main parameters 
of the effectiveness of biological treatment is considered. Functional scheme automation of 
process biological treatment is developed. Basic outlines of the system of regulation is de-
scribed. 

Keywords: mathematical modeling, biological treatment, waste water, process automa-
tion. 
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РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ С 
СЕТЕВЫМ ДОСТУПОМ НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

В. Г. Новиков, магистрант, xvelvet.vn@gmail.com 
С.А. Цололо, канд. техн. наук, доц, s.solos@gmail.com 

Донецкий национальный технический университет, г. Покровск, Украина 

Введение 

Все большую и большую популярность завоевывают системы, направ-
ленные на комфорт, энергосбережение и экономию средств. Одной из таких 
систем является система "умный дом". Система умного дома состоит из 
двух основных частей – аппаратной и программной. Аппаратная часть со-
стоит из центрального сервера и специальных контроллеров. Вся логика 
управления закладывается в центральный сервер.  

Принципиальных отличий в зависимости от масштаба и площади зда-
ния нет, система масштабируется и расширяется. Единственным решением 
для управления зданием большей площади является шаг в сторону увеличе-
ния производительной мощности серверного оборудования. Комплектация 
оборудования меняется несущественно, архитектура и технические схемы 
системы остаются неизменными [1]. 

Целью работы является создание платформы домашней автоматиза-
ции с сетевым доступом на основе микроконтроллера Arduino Mega. 

Задачи работы: 
 анализ необходимой функциональности системы; 
 оценка возможности управления системой посредством интернета; 
 исследование работы беспроводных модулей обмена данными 

внутри системы; 
 оценка возможности масштабируемости системы за счет беспровод-

ных модулей. 
Структурно система автома-

тизации состоит из трех основ-
ных элементов (рис. 1): 

Управляемые модули – дат-
чики и актуаторы. Датчики изме-
ряют состояние помещения на 
текущий момент и передают по-
лученные данные на управляю-

щий модуль. Актуаторы – приборы, способные управлять подачей напряже-
ния, изменять состояние электробытовой техники и физическое состояние 
некоторых объектов (к примеру открытие жалюзи. 

 

Рисунок 1 – Общая структура системы 
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Управляющий модуль принимает данные с датчиков, обрабатывает их, 
и в соответствии с заданными сценариями, выполняет управление актуато-
рами. Он также ведет двусторонний обмен данными с сервером, передавая 
полученные данные и принимая дальнейшие инструкции.  

Веб-сервис визуализирует полученную информацию от управляющего 
модуля и позволяет изменять инструкции управляющего модуля.  

Рассмотрим структуру платформы домашней автоматизации более по-
дробно (рис. 2). 

Проводные датчики 
и актуаторы подключа-
ются непосредственно к 
МК, беспроводные – бла-
годаря схеме nooLite 
MT1132. DS 3231 – часы 
реального времени, пере-
дают данные о текущей 
дате и времени на МК. 
Удаленное управление 
осуществляется веб-сер-
вис. Доступ к интернету 
обеспечивает модуль 
Ethernet Shield W5100 [2]. 

В качестве управля-
ющего модуля предлага-
ется использовать 
Arduino Mega 2560. 

В качестве базового 
набора датчиков предла-

гается использовать цифровой датчик температуры DS18B20 и инфракрас-
ный датчик движения HC-SR501. Также будут применены реле фирмы 
SONGLE SRD-05VDC для проводного управления напряжением сети и си-
ловые блоки SU111-500 для беспроводного управления [3]. 

Предлагаемая система реализует все задачи платформы домашней ав-
томатизации, такие как удаленное управление и мониторинг, а также управ-
ление по заданным сценариям. Разработанная система позволяет суще-
ственно снизить материальные затраты на закупку и обслуживание обору-
дования. Перспективным путем развития данной тематики является исполь-
зование МЕМС технологий. К примеру, можно использовать датчик абсо-
лютного давления, который поможет быстро и точно определить атмосфер-
ное давление и высоту над уровнем моря.  

Новизна реализованного проекта заключается в использовании воз-
можностей бюджетной аппаратуры для реализации задач высокого уровня 
сложности.  

 

Рисунок 2 – Структура платформы домашней автома-
тизации  
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Практическая значимость метода 
заключается в снижении материальных 
затрат на разработку и изготовление. 
Общая оценочная стоимость оборудова-
ния на текущий момент составляет 145 $ 
(табл. 1). 

У аналогичных комплексных ре-
шений, которые на данный момент 
представлены на мировом рынке и 
рынке СНГ в частности, розничная цена 
находится в пределах от 2000 до 10000 € 
+ около 30-40% стоимости дополни-
тельно за услуги монтажа и запуска системы в эксплуатацию. 

Литература 
1. Блум Джереми Изучаем Arduino: инструменты и методы технического волшеб-

ства, пер с англ. – СПб: БХВ-Петербург, 2015. – 336с. 
2.  Иго Т. Arduino, датчики и сети для связи устройств, 2-е изд. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2015. – 544 с. 
3.  Петин В. Датчики для Arduino и Raspberry Pi – СПб: БХВ-Петербург, 2016. – 
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Анотація 
Розроблено платформу домашньої автоматизації на основі мікроконтролера 

Arduino Mega 2560. Система дозволяє автоматизувати електричні вузли житлового при-
міщення та має доступ до мережі інтернет. Пропонується максимальна гнучкість в нала-
штуванні системи, мінімальні витрати на виробництво і обслуговування. Система скла-
дається з центрального керуючого модуля, керованих модулів, і веб інтерфейсу. 

Ключові слова: автоматизація, контролер, датчик, актуатор, енергозбереження. 

Аннотация 
Разработана платформа домашней автоматизации на основе микроконтроллера 

Arduino Mega 2560. Система решает комплекс задач, связанных с автоматизацией и уда-
ленным доступом основных электрических улов жилого помещения. Предлагается мак-
симальная гибкость в настройке системы, минимальные затраты на производство и об-
служивание. Система состоит из центрального управляющего модуля, управляемых мо-
дулей, и веб интерфейса.  

Ключевые слова: автоматизация, контроллер, датчик, актуатор, энергосбережение. 

Abstract  
The platform of domestic automation is worked out on the basis of microcontroller of 

Arduino Mega 2560. The system decides the complex of the tasks related to automation and 
remote access basic electric catch of dwelling apartment. Maximal flexibility in tuning of the 
system, minimum production inputs and service is offered. The system consists of a central 
control module, a control module and a web-interface. 

Keywords: automation, microcontroller, sensor, actuator, energy-savings. 

  

Таблиця 1 
Arduino Mega 2560 47,62 $ 
Ethernet Shield W5100 7,59 $ 
DS3231 1,64 $ 
nooLite MT1132 17,8 $ 
SU111-500 x2 47.8 $ 
Блок реле х5 7,6 $ 
DS18B20 x3 5,85 $ 
HC-SR501 x5 6,25 $ 
Расходные материалы 2.5 $ 
Всего 145 $ 
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ HOME ONLINE 

Мирошниченко А.А., студент 4-го курса, sanek000@meta.ua 
Прокушев А. Н., магистрант, and9ua@ya.ru  

Ступак Г. В., старший преподаватель АТ, glib.stupak@donntu.edu.ua  
Донецкий национальный технический университет, г. Покровск, Украина 

Все большей популярностью пользуется домашняя автоматизация, а 
именно внедрение систем «Умный дом». Данная концепция предполагает:  
 Управление группой или отдельным источником света 
 Регулировка источника света по яркости 
 Автоматическое управление по условию 
 Управление розетками и электроприборами  
 Управление климатом 
 Управление шторами, воротами 
 Защита от протечек воды и возгорания 
 Управление всеми системами мультимедиа с единого устройства  
 Система видеонаблюдения 
 Система охранно-пожарных сигнализаций 
 Домофонные системы 

Основная идея проекта Home Online это конвергенция решений IoT и 
IoE, направленная на решение задач безопасности, контроля, мониторинга 
и управления жильем. То есть его цель предоставить потребителю доступ-
ную и простую в настройке систему умного дома, которая предоставит по-
льзователю всю необходимую информацию, и которой он сможет управ-
лять, с любого устройства, на любом расстоянии. На сегодняшний день 
рынок активно развивается, однако готовые решения обладают достаточно 
скромным функционалом, более же развитые системы требуют привлечения 
специалистов по её установке и настройке, что влечет за собой немалые фи-
нансовые затраты, которые характерны даже для первого варианта. Данные 
проблемы показывают, что Home Online является актуальным и перспекти-
вным проектом. Но, разумеется, чтобы занять место на рынке, он должен 
обладать преимуществами, и вот основные: 
 3G для решения вопросов безопасности и экономии ресурсов 
 Устройство All-in-One 
 Интеграция с существующими решениями 
 Доступность. Скорость, простота установки 
 Возможность привязки к аккаунтам   
 Платформа – одноплатные миниПК  
 Unix-подобные операционные системы 
 Технологии – WiFi, Bluetooth, 3G, Ethernet  
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Реализация проекта представляет собой взаимосвязь домашнего мини-
сервера и контроллера для управления электромагнитными реле и датчи-
ками. Роль домашнего сервера выполняет одноплатный компьютер 
RaspberryPi 3, который обслуживает камеру видеонаблюдения и веб-сервер, 
что позволяет просматривать видеопоток в реальном времени через веб-ин-
терфейс. Роль контроллера в системе выполняет плата ArduinoUno, к кото-
рой подключены реле для управления системой освещения и системой ми-
кроклимата, а также датчики температуры и движения. Плата контроллера 
также оснащена Ethernet расширением, что позволяет отправлять собран-
ную с датчиков информацию на веб-сервер, а также получать от веб-сервера 
сигналы управления. В результате, абонент имеет возможность удаленного 
управления и наблюдения за своим домом через сеть интернет из любой то-
чки мира. Для этого может использоваться как обычный веб-браузер, так и 
специальное мобильное приложение. Архитектура системы приведена на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Архитектура проекта 

Разработанный прототип имеет несколько ограниченную функциона-
льность, позволяющую лишь непосредственно управлять состоянием при-
боров (включен или выключен) и получать информацию с датчиков. Это 
связано с программированием микроконтроллера, и в финальной (коммер-
ческой) версии функциональность контроллера при необходимости может 
быть сильно расширена и ограничиваться фактически лишь производитель-
ностью платы. Это означает, что пользователь имеет возможность получить 
полноценную систему умного дома и реализовать концепцию интернета 
вещей. На данный момент реализована система управления освещением, в 
том числе и автоматическое освещение, мониторинг датчиков температуры 
и движения, система видеонаблюдения, домофонная система. Всеми этими 
системами можно управлять через простой веб-интерфейс, в нем же можно 
ознакомиться с показаниями датчиков. Который в коммерческой версии 
также будет значительно улучшен и доработан. Веб-интерфейс приведен на 
рисунке 2. Кроме того, финальная (коммерческая) версия системы должна 
быть оснащена средствами защиты личной информации абонента, что мо-
жет быть обеспечено VPN-соединением и средствами авторизации и аутен-
тификации пользователя. 
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Рисунок 2. Веб-интерфейс 

Возможности умного дома, большая роль Интернета в жизни людей, 
заинтересованность потребителей в IoT и IoE, и сам факт непрерывного ро-
ста рынка умного дома делают проект Home Online крайне актуальным и 
востребованным. Разумеется, его ожидает значительная доработка и усове-
ршенствование, чтобы стать успешным в коммерческом плане. Однако, от-
носительная свобода на рынке подобных конвергентных решений, а также 
практически безграничные возможности в плане развития и автоматизации 
бытовых процессов, открывают большой потенциал для проекта Home 
Online. 

Литература 
1. Могильний С.Б. Мікрокомп'ютер Raspberry Pi – інструмент дослідника: посібник. 
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Анотація 
В статті визначена актуальність систем домашньої автоматизації. Запропонований 

варіант реалізації системи на базі одноплатного комп’ютера Raspberry Pi та контролера 
Arduino, в порівнянні з аналогами має розширений та більш гнучкий функціонал. На базі 
апаратних засобів розроблений прототип системи,  який потребує подальшої отладки та 
дослідження.  

Ключові слова: Raspberry Pi, контролер, Arduino, автоматизація. 

Аннотация 
В статье определена актуальность систем домашней автоматизации. Предложен ва-

риант реализации системы на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi и контроллера 
Arduino, который в сравнении с аналогами имеет расширенный и более гибкий функци-
онал. На базе аппаратных средств разработан прототип системы, который требует даль-
нейшей отладки и исследования. 

Ключевые слова: Raspberry Pi, контроллер, Arduino, автоматизация. 

Abstract  
The relevance of home automation systems proven in the article. The proposed version of 

the implementation system based single-board computer Raspberry Pi controller and Arduino, 
compared with analogues has expanded and more flexible functionality. Based on hardware 
developed a prototype system that needs further research and debugging. 

Keywords: Raspberry Pi, controller, Arduino, automation. 
  



203 
 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2016 
 

РАСПОЗНАВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПЕРЕНАЛАДКИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Функендорф Анастасия Александровна, аспирант кафедры ТАПР, 
funkendorf.a@gmail.com  

Бронников Артем Игоревич1, ассистент кафедры ТАПР, 
artem.bronnikov@nure.ua 

Камянович Артем Валерьевич ,студент кафедры ТАПР,  
kadiar.artem@mail.ru  

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков, 
Украина 

Решение задач автоматизации переналадки исполнительного оборудо-
вания, используемого для реализации сборочных процессов робототехниче-
ских средств (РТС) с модульной структурой, возможно путем адаптации су-
ществующих методов, лежащих в основе реализации систем оптического 
трекинга, в указанную сферу производств РТС. [1] Наиболее сложным и за-
тратным этапом в процессе определения позиционирования контрольных 
точек, в плане технической реализации, является этап распознавания полу-
ченных изображений световых пятен для дальнейшего определения измене-
ния их координат относительно исходных значений, определяющихся в со-
ответствии с координатами первого полученного кадра.  

Для решения указанных задач получил дальнейшее развитие метод 
средневзвешенного (с-means) [2], используемый в рамках метода кластери-
зации изображений, что обусловлено его доступностью и достаточной 
функциональностью. 

Таким образом, необходимая последовательность действий, начиная от 
этапа получения самого кадра, заканчивая получением искомых конкретных 
значений координат с учетом их дальнейшего внесения в программный код 
системы управления, включает также этапы кадрирования и оконтуривания 
изображения. Ограничение минимального значение заряда пикселя (учиты-
ваемый порог интенсивности), необходимые для реализации этапа оконту-
ривания, производимого путем отсеивания кластеров, не относящихся к 
изображению самого светового пятна от маркера, как и необходимая ча-
стота кадрирования устанавливается путем наладки системы для конкрет-
ных условий эксплуатации с учетом уровня и типа освещения в производ-
ственном помещении.  

Применение метода средневзвешенного, с учетом необходимости опре-
деления позиционирования контрольных точек именно в трехмерном про-
странстве с учетом получения двумерных изображений становиться реаль-
ным путем его усовершенствования и вычисления координат в декартовой 
системе в соответствии с дальнейшим выражением 
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где: li , cj  —координаты энергетического центр пятна рассеивания по 
строке и столбцу соответственно; 

i  – номер элемента в строке; 
j  – номер строки в кадре; 

k  – количество строк в кадре; 
z – количество элементов в строке; 

),( jin  – заряд пиксела с соответствующим значение интенсивности; 
s – сумма заряженных пикселей в кадре. 

Таким образом, получен-
ные значения li , cj  и s 
являются относитель-
ными соответственными 
значениями координат 
точек позиционирования 
по осям х , y  и z соот-
ветственно (рис. 2.). 
Предложенный подход к 
решению задач автома-
тизации переналадки ис-
полнительного оборудо-
вания позволяет прово-
дить определение пози-
ционирования контроль-
ных точек в трехмерном 
пространстве с использо-

 
Рисунок 2. Позиционирование пятна относительно 

осей координат  
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ванием двумерных изображений, что, в свою очередь, допускает использо-
вание всего лишь одной камеры, в отличие от реализации классических ме-
тодов оптического трекинга, требующих использование минимум двух ка-
мер с достаточно высоким разрешением.За счет этого приведенные решения 
значительно снижают себестоимость реализации разрабатываемого метода, 
а также позволяют дальнейшую адаптации существующих методов для при-
менения интеллектуальных автоматизированных систем переналадки ис-
полнительного оборудования, используемого для реализации сборочных 
процессов РТС с модульной структурой. 

Литература 
1. Функендорф, А.А. Усовершенствование метода оптического трекинга для реали-

зации технологического процесса модульной сборки [Текст] / А.А. Функендорф, А.В. 
Камянович, // 20 международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодеж в 
21 веке». Сб. материалов форума. Т.2. – Харьков: ХНУРЭ. 2016. – 196с. 

2. Молев, Ф.В. Исследование алгоритмов измерения координат изображения на 
матричном анализаторе [Текст] / Ф.В. Молев, И.А. Коняхин // Альманах научных работ 
молодых ученых. – СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 348 с. 

Анотація 
Наведено рішення для адаптації методів, що лежать в основах систем оптич-ського 

трекінгу, дозволяють впровадження систем інтелектуальної автоматизованої перенала-
годження виконавчого обладнання, що використовується для реалізації сбороч-них про-
цесів РТС з модульною структурою. Представлено подальший розвиток метода середнь-
озваженого, що дозволяє отримати наступні точки позиціонування в тривимірному про-
сторі на основі двовимірного зображення, отриманого з камери. 

Ключові слова: Автоматизація, переналагодження, виконавче обладнання, скла-
дальні процеси, РТС, оптичний трекінг, кластеризація. 

Аннотация 
Приведены решения для адаптации методов, лежащих в основах систем оптиче-

ского трекинга, позволяющих внедрение систем интеллектуальной автоматизированной 
переналадки исполнительного оборудования, используемого для реализации сборочных 
процессов РТС с модульной структурой. Представлено дальнейшее развитие метода 
средневзвешенного, позволяющее получить последующие точки позиционирования в 
трехмерном пространстве на основе двумерного изображения, полученного с камеры. 

Ключевые слова: Автоматизация, переналадка, исполнительное оборудование, сбо-
рочные процессы, РТС, оптический трекинг, кластеризация. 

Abstract  
There are considered the solutions for the underlying adaptation methods of the optical 

ray-tracking systems that allow the implementation of the intelligent automated readjustment 
system of the executive equipment used the assembly processes implementation of robotic sys-
tems with a modular structure. The further development of the weighted mean that allows to 
obtain the following positioning points in three-dimensional space based on the two-dimen-
sional image obtained from the camera is presented. 

Keywords: Automation, readjustment, the executive equipment, assembly processes, ro-
bot, optical tracking, clustering. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ В РАМКАХ 
КОНЦЕПЦИИ INDUSTRY 4.0 

Святный В.А., докт. техн. наук, профессор, vsvjatnyj@gmail.com;  
Бровкина Д.Ю., аспирант, daniella.brovkina@gmail.com 

Донецкий национальный технический университет, Покровск, Украина 

На современном этапе развития промышленности информационные те-
хнологии становятся неотъемлемой частью системы автоматизации прои-
зводства. Современное производство стоит на пороге четвертой промыш-
ленной революции, которая наступает посредством компьютеризации про-
мышленности и которая изменит бизнес-модели производства. Рассмотре-
ние требований заказчика, быстрое решение возникающих проблем, опти-
мизация использования энергии и так далее являются одними из некоторых 
вопросов, ответы на которые дает «Индустрия 4.0» [1]. 

В разработке технологий «Индустрии 4.0» важное место занимает про-
блема эффективной модельной поддержки инновационных проектов. Реше-
нием данной проблемы занимается кафедра компьютерной инженерии До-
нецкого национального технического университета в сотрудничестве с ин-
ститутом IAS (Institut der Automatization Software) Штутгартского универси-
тета.  

На базе института IAS был по-
строен LEGO-завод (рис.2), на кото-
ром реализовано производство 
LEGO-автомобилей. Данный стенд 
является базовой моделью производ-
ства и позволяет исследовать все ас-
пекты концепции «Индустрии 4.0». 

Стенд состоит из 5 блоков, по-
строенных на основе LEGO Mind-
storms, Raspberry Pi и  BrickPi. В дан-
ной системе реализована много-

агентная система управления [2].  
Многоагентная система представляет собой компьютеризированную 

систему, состоящую из множества инкапсулированных объектов программ-
ного обеспечения с определенными задачами, которые называются аген-
тами. Агенты должны следовать своей цели, и в то же время они могут вза-
имодействовать с окружающей средой и другими агентами. Агентные си-
стемы реализуют шесть основных концепций: автономию, взаимодействие, 
реакционную способность, целенаправленность, инициативность и настой-
чивость, которые позволяют операторным блокам гибко взаимодействовать 
друг с другом [3]. Одной из важных особенностей систем на базе агентов 

 
Рисунок 2. LEGO-завод института IAS 
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является обучаемость, что означает, что по ходу выполнения процесса си-
стема самостоятельно обновляется и улучшает свое поведение. В работе [4], 
разработанной институтом IAS, рассматриваются различные способы 
управления гибкостью и обменом информацией с помощью коммуникаци-
онных архитектур для децентрализованных систем, реализация агентных 
систем, облачного интерфейса и интерфейса «человек-машина», улучшение 
коммуникационной инфраструктуры.  

В децентрализованной системе управления LEGO-завода каждый блок 
представлен отдельным агентом. Агенты обмениваются информацией и 
принимают решения для выполнения своих конечных целей. Такая струк-
тура обеспечивает модульность и реконфигурируемость системы, позволяя 
легко менять расположение блоков и добавлять новые простым подключе-
нием нового агента к системе. Система управления построена на базе 
фреймворка JADE [5]. 

В первом входном блоке формируется вид продукта. Блок состоит из 
конвейерной ленты, на которой размещены базовые шаблоны, оснащенные 
RFID-метками, из которых будет формироваться готовый продукт, и дис-
плея для выбора конфигурации продукта. Для инициализации продукта сту-
дентами института IAS также было разработано мобильное приложение для 
операционной системы Android для более простой и удобной настройки. 
Приложение взаимодействует с данным входным блоком системы для ини-
циализации конфигурации продукта. Входной блок запускает работу всей 
системы. 

Агент продукта получает соответствующую информацию о своей кон-
фигурации и передвигается на центральный транспортный блок. Кроме 
начального и транспортного блоков в состав системы входят два блока уста-
новки деталей и один блок пресса. Таким образом, на каркас продукта на 
блоках установки закрепляются соответствующие его конфигурации де-
тали, после чего на блоке пресса эти детали фиксируются. Агент продукта 
принимает решение, на какие блоки он может перейти, передает соответ-
ствующим блокам информацию, блоками принимается решение, куда 
именно перейдет продукт.  

Роль кафедры КИ в исследовании будет заключаться в разработке мо-
делирующей среды, являющейся дополнительным присоединяемым аген-
том системы, который может строить прогнозы как результат моделирова-
ния и предоставлять дополнительную информацию другим агентам, позво-
ляя принимать лучшие решения для повышения эффективности работы всей 
системы в целом. Такая моделирующая среда не только позволяет улучшить 
работу системы по ходу выполнения операций и принятия решений, но и 
позволяет проводить моделирование работы для поиска оптимальной кон-
фигурации системы, позволит найти недостатки действующих конфигура-
ций и найти возможные пути улучшения работы.  
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Моделирующая среда также позволяет проанализировать работу си-
стемы при изменении масштабов ее структуры, что сложно реализовать в 
условиях лаборатории. Функционирование системы при значительном уве-
личении ее масштабов является одной из главных проблем, сдерживающих 
развитие производств. 

Таким образом, в результате реализации проекта будет не просто выве-
дена математическая модель умной фабрики, но и получены практические 
результаты, которые могут быть внедрены в действующие производства. Ре-
зультаты и выводы исследований могут быть использованы на украинских 
промышленных предприятиях при должном уровне технического оснаще-
ния. 
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Анотація 
Розглянуто модель мультиагентної системи промислового виробництва у вигляді 

LEGO-заводу, який призначений для проведення досліджень основних аспектів концеп-
ції "Індустрія 4.0". Сформульовано основні завдання та перспективи розвитку проекту в 
рамках модельної підтримки промислових виробництв. 

Ключові слова: Індустрія 4.0, автоматизація виробництва, моделювання. 

Аннотация 
Рассмотрена модель мультиагентной системы промышленного производства в виде 

LEGO-завода, который предназначен для проведения исследований основных аспектов 
концепции "Индустрия 4.0". Сформулированы основные задачи и перспективы развития 
проекта в рамках модельной поддержки промышленных производств. 

Ключевые слова: Индустия 4.0, автоматизация производства, моделирование. 

Abstract  
A model of the multiagent industrial manufacturing system is considered in the form of 

LEGO-plant which is designed to research the main aspects of the concept of "Industry 4.0". 
The main tasks and prospects of development of the project of the model support for industrial 
production are formulated. 

Keywords: Industry 4.0, manufacturing automation, modeling. 
  



209 
 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2016 
 

ЧТЕНИЕ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ C ПОМОЩЬЮ 
МОДУЛЯ RC522 НА БАЗЕ ARDUINO 

Мордик Александр Александровтч , cms-file@yandex.ru;  
Бортникова Виктория Олеговна, viktoriia.bortnikova@nure.ua 

 Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

Системы контроля доступа играют важную роль в обеспечении без-
опасности любой организации. Автоматизация системы контроля и управ-
ления доступом к предприятиям приводит к повышению качества, обеспе-
чению высокого уровня безопасности и защищенности, позволяет ограни-
чить доступ посторонним лицам и вести учет перемещения сотрудников на 
предприятии.  

Для разработки автоматизированного модуль контроля и учета доступа 
(АМКУД) на предприятия предлагается использовать модуль RC522 на базе 
ARDUINO. Модуль RC522 – служит для считывания карт и брелоков RFID 
RC522 [1]. Используемый модуль RFID-RC522 выполнен на микросхеме 
MFRC522 фирмы NXP. Эта микросхема обеспечивает двухстороннюю бес-
проводную (до 6 см) коммуникацию на частоте 13,56 МГц, а так же имея 
малые размеры, позволяет минимизировать занимаемое пространство, раз-
рабатываемым модулем АМКУД.  

Используемая схема подключения RFID-RC522 к Arduino изображена 
на рисунке 1. 

Описание используемых кон-
тактов модуля RC522: 

VCC – питание, необходимо 
3.3V. 

RST – Reset (линия сброса). 
GND – Ground (земля). 
MISO – Master Input Slave 

Output (данные от ведомого к веду-
щему по SPI). 

MOSI – Master Output Slave 
Input (данные от ведущего к ведомому по SPI). 

SCK – Serial Clock (тактовый сигнал по SPI). 
NSS – Slave Select (выбор ведомого, SPI). 
IRQ – линия прерываний. 
Для того чтобы проверить разработать алгоритм считывания в качестве 

эксперимента соберем макет (рисунок 2), который состоит из модуля 
RC522, ARDUINO UNO и в качестве электронной карты используется карта 
проезда в Харьковском метрополитене. В карте зашифрованы: уникальный 
номер, дата покупки, срок действия, количество оставшихся поездок, а 
также служебная информация.  

 
Рисунок 1. Схема подключения RFID-

RC522 к Arduino 
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Разработанный скетч для считы-
вания информации, записанной на 
RFID-метке изображен на рисунке 3.  

C помощью модуля RFID-
RC522 запишем данные на карту 
метро. Каждая карта имеет не пере-
записываемый счётчик циклов за-
писи, что защищает ее от «добавле-
ния» поездок на метро. Возможно 
использование карт проезда на метро 
для переноса небольших объёмов 
данных – от 1 до 4 кб. Данные, запи-
санные на карте изображены на ри-
сунке 4. 

Первые четыре страницы па-
мяти (Page) карты проезда в Харь-
ковском метрополитене содержат 
стандартную информацию: уни-
кальный номер (SN или UID), байты 
защиты от записи (Lock Bytes) и 
единожды программируемые 
ячейки (One Time Programmed, 
OTP). Остальные ячейки памяти би-
лета (страницы памяти с 4 по 15) 
хранят произвольные данные. 

Байты защиты от записи (Lock 
Bytes), равные во всех билетах F0 
00, говорят нам о том, что страницы 
памяти с 4 по 7 защищены от записи, 

а страницы памяти с 8 по 15 могут 
быть перезаписаны. 

Страница памяти 4 содержит 
первую часть номера билета, напечатанного на обратной стороне. 

Страница 5 памяти содержит вторую часть номера билета, напечатан-
ного на обратной стороне. 

Страница памяти 8 содержит дату покупки билета и срок действия би-
лета в днях. 

Страница памяти 9 содержит количество оставшихся поездок. 
Страница памяти 10 содержит контрольную сумму. 
Страница памяти 11 содержит дату последнего прохода через турникет. 
Страница памяти 12-15 содержит дублирование предыдущих четырёх 

страниц. 

Рисунок 2. Экспериментальный 
макет АМКУД   

Рисунок 3. Скетч для считывания ин-
формации, записанной на RFID-метке 

 
Рисунок 4 Данные карты проезда на 

метрополитене 



211 
 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2016 
 

Таким образом, собранный экспериментальный макет АМКУД доказы-
вает возможность реализации автоматизированной системы доступа и кон-
троля на предприятии с использованием модуля RC522 на базе ARDUINO 
UNO, это позволит считывать необходимую информацию и обеспечивать 
контроль за временем входа\выхода, а так же за датой посещения. На элек-
тронную карту возможно будет записать идентификатор каждого сотруд-
ника, что облегчит поиск и сортировку информации в базе данных, которая 
хранит в себе всю необходимую информацию, передаваемую из модуля 
АМКУД. 
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Анотація 
Представлений макет автоматизованого модуль контролю та обліку доступу чи-

тання даних електронних карт c допомогою модуля RC522 на базі ARDUINO. Проведе-
ний експеримент з використанням розробленого алгоритму читання даних. 

Ключові слова: автоматизовані системи контролю та обліку доступу, ARDUINO 
UNO, електронні карти. 

Аннотация 
Представлен макет автоматизированного модуль контроля и учета доступа чтение 

данных электронных карт c помощью модуля RC522 на базе ARDUINO. Проведенный 
эксперимент с использованием разработанного алгоритма чтения данных. 

Ключевые слова: автоматизированные системы контроля и учета доступа, 
ARDUINO UNO, электронные карты. 

Abstract  
A model of the automated control and accounting of the access card reading electronic 

data using RC522 module and ARDUINO. The experiment using the developed algorithm data 
reading was performed. 

Keywords: automated access control and accounting systems, ARDUINO UNO, e-cards. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА КАК ОБЪЕКТ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Бортникова Виктория Олеговна , viktoriia.bortnikova@nure.ua;  
Невлюдов Игорь Шакирович , доктор технических наук, профессор, 

igor.nevliudov@nure.ua 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, 

Украина 

Для изготовления одного и того же микроэлектромеханического 
(МЭМС) акселерометра могут быть спроектированы различные технологи-
ческие процессы (ТП), отличающиеся технико-экономическими показате-
лями, затратами на изготовление и производительностью, а также надежно-
стью обеспечения заданного качества изделия. Таким образом, проектиро-
вание ТП изготовления МЭМС акселерометров – это многовариантная за-
дача.  

При разработке ТП является объектом соответствующего проектного 
технологического решения, предназначенного для последующей реализа-
ции в производстве. Формирование такого решения применительно к ТП 
имеет следующие особенности [1]: 

– процесс проектирования может быть разделен на стадии и уровни; 
– связь между уровнями проектирования носит иерархический харак-

тер; 
– существует приоритет решений, принятых на высших уровнях проек-

тирования, по отношению к низшим; 
– при невозможности на более низшем уровне проектирования испол-

нить решение, принятое на более высоком уровне, последний информирует 
о необходимости корректировки решения (принцип обратной связи); 

– процесс проектирования носит итерационный характер. Этот прин-
цип предполагает обязательно полное (пусть вариантное) решение задач 
каждого уровня, после чего возможен переход к следующему; 

– действует принцип не окончательности решений; 
– при проектировании ТП изготовления изделий некоторые решения 

могут быть использованы повторно для аналогичных проектных ситуаций 
(принцип преемственности решений). 

Таким образом процесс проектирования ТП изготовления МЭМС аксе-
лерометров можно представить в виде вертикальных уровней – этапов про-
ектирования, упорядоченных условием соподчиненности, а на каждом из та-
ких уровней выделяются взаимосвязанные подсистемы, описывающие раз-
личные стороны процесса проектирования. Многоуровневый процесс про-
ектирования ТП изготовления МЭМС акселерометров можно представлено 
на рисунке 1. 
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Если рассматривать уровень 1 – 
этапы ТП изготовления МЭМС аксе-
лерометров, то проведя анализ тех-
нологий, используемых для изготов-
ления МЭМС акселерометров 
можно выделить 11 общих этапов 
присущих данным технологиям: вы-
бор подложки, подготовка под-
ложки, получение чувствительного 
элемента (ЧЭ), контроль ЧЭ, кри-
сталлография, контроль кристалло-
графии, монтаж кристалла в корпус, 
соединение выводов с кристаллом, 
герметизация, выходной контроль. 

ТП изготовления МЭМС акселерометров представляет собой доста-
точно сложный процесс и может содержать более 150 операций. Выбор тех-
нологии зависят от множества параметров и факторов, тогда процесс проек-
тирования ТП изготовления МЭМС акселерометров можно представить в 
виде «черного» ящика, который имеет вектор входных параметров 

nааа ,, 21   и вектор выходных параметров nbbb ,, 21 . Таким образом можно 
описать входные и выходные параметры ТП изготовления МЭМС акселеро-
метров. 

К вектору входных параметров ТП изготовления МЭМС акселеромет-
ров относиться: 

– чертеж или 3D-модель акселерометра, что полностью характеризует 
готовый акселерометр (размер балок, анкеров, зазоры и т.д.), а так же мате-
риал заготовки для изготовления МЭМС акселерометра; сегодня САПР для 
моделирования позволяют извлекать все необходимые значения параметров 
конструкции; 

– набор свойств, проектируемой технологии или ее элементов, необхо-
дим для последующего сравнения вариантов проектных решений. В каче-
стве таких свойств используют единичные показатели качества технологии, 
перечень которых выбирают в зависимости от решаемых задач и условий 
производства; 

– целевой технологический результат характеризуется конкретными 
приемлемыми значениями единичных показателей качества технологии или 
некоторой их совокупности, удовлетворяющими пользователя технологий; 

– условия и ограничения, накладываемые на процесс проектирования. 
Условия выражают некоторую взаимосвязь между элементами, обязатель-
ную для выполнения и сформулированную словесно или аналитически. 
Ограничения, которые накладываются на параметры акселерометра МЭМС: 

 
Рисунок 1. Приклад оформлення рисун-
ків: 1 — експериментальні дані, 2 — ро-

зрахункові 
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где nа  – параметр, который ограничивают;    nn АА maxmin,  – предельные 
ограничения параметра. 

К вектору выходных параметров ТП изготовления МЭМС акселеромет-
ров относиться полный набор документов необходимый и достаточный для 
реализации ТП. Однако вектор выходных параметров В значительно пре-
восходит вектор входных параметров А, т. к. в процессе проектирования ТП 
генерируется новая информация. 

Таким образом, проектирование ТП изготовления МЭМС акселеромет-
ров представляет собой сложную оптимизационную задачу, основанную на 
использовании расчетных аналитических методов проектирования. Опти-
мальный вариант технологического процесса изготовления МЭМС акселе-
рометра выбирается из нескольких вариантов технологий. Одним из альтер-
нативных вариантов разработки ТП является разработка новых методов и 
инструментов для автоматизированного проектирования с использованием 
информации о типовом ТП и его существующих реализациях. Такой подход 
позволяет упростить сам процесс проектирования ТП, снизить временные 
затраты на проектирование и учитывать предыдущие опыты проектирова-
ния за счет использования информации о результатах реализаций ТП. 
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Анотація 
Проведено аналіз технологічного процесу виготовлення МЕМС акселерометра як 

об'єкта проектування. Виявлено особливості, вхідні та вихідні параметри технологічного 
процесу виготовлення МЕМС акселерометра. 

Ключові слова: МЕМС, технологічні процеси, акселерометр. 

Аннотация 
Проведен анализ технологического процесса изготовления МЭМС акселерометра 

как объекта проектирования. Выявлены особенности, входные и выходные параметры 
технологического процесса изготовления МЭМС акселерометра. 
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Abstract  
The process of manufacturing the MEMS accelerometer as a design object is analyzed. 

The features input and output parameters of the technological process of manufacturing the 
MEMS accelerometer are identified. 

Keywords: MEMS, accelerometer, technological processes. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО 
ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАХВАТНЫХ УСТРОЙСТВ 

ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА 

Бортникова Виктория Олеговна , viktoriia.bortnikova@nure.ua 
Эль-Хури Кристина Антуан , kristina.elkhuri@mail.ru 

Харьковский национальной университет радиоэлектроники, Харьков, 
Украина 

Современная промышленность и производство должно обеспечивать 
качество и производительность. Таким образом, чем выше требования к ка-
честву выпускаемой продукции, тем актуальнее становится внедрение со-
временных технологий. Предприятия внедряют роботизированные системы 
в производство в первую очередь для увеличения прибыли за счет сокраще-
ния рабочей силы. На них работает минимум работников, что обеспечивает 
низкую себестоимость выпускаемой продукции. В Украине применение ро-
ботизированных устройств пока ограничено, а устаревшее оборудование на 
предприятиях приводит к снижению эффективности и количества производ-
ства. Расширение количества и сфер применения промышленных роботов 
позволило бы работать быстрее и производительнее, к тому же, работать 
там, куда человеку тяжело добраться.  

В наше время автоматизированные устройства для работы на заводах 
представлены в широком ассортименте. Роботы успешно используются в 
металлургии, машиностроении, легкой и пищевой промышленности и т.д. 
Они способны заменить человека в тяжелых и опасных условиях труда. 
Предоставляют скорость, точность, качество, а также высокую окупаемость. 
Чаще всего используют универсальные роботы-манипуляторы за счет своей 
доступности как по цене так и по разнообразию, тем самым, даже средне-
статистическое предприятие в год может позволить приобрести себе пару 
подобных механизмов.  

Разнообразие роботов-манипуляторов стремительно набирает обороты. 
На сегодняшний день существует более 30 видов манипуляторов. Компа-
нии-производители промышленной робототехники представляют свои 
изобретения, начиная от универсальных манипуляторов до упаковщиков го-
товой продукции, тем самым позволяют охватить весь жизненный цикл из-
делия. Среди самых больших компаний, такие фирмы как FANUC, KUKA, 
ABB, KAWASAKI, OTC DAIHEN и др.  

Манипуляторы различают по функционалу [1]: 
1) роботы манипуляторы, используемые для перемещения объектов, 

например, в рамках погрузо-разгрузочных работ, при перегрузке и пере-
валке тарно-штучных и генеральных грузов, для приемки готовой продук-
ции с обрабатывающего станка во многих производственных процессах; 
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2) покрасочные роботы, использующиеся для окраски деталей. В зави-
симости от сложности обрабатываемой поверхности различают конструк-
ции с разным количеством степеней свободы, подвижностью рабочего ин-
струмента;  

3) сварочные роботы, применяемые для сварки отдельных деталей друг 
с другом; 

4) сборочные роботы, используемые для выполнения сборочных опера-
ций, в том числе в точном машиностроении, где требуется высокоточное 
позиционирование заготовок друг относительно друга и особо вниматель-
ное отношение к усилению на рабочем органе.  

Промышленные роботы (ПР) состоят из исполнительного устройства в 
виде манипулятора и устройства программного управления [2].  

Манипулятор промышленного 
робота предназначен для выполне-
ния двигательных функций при пе-
ремещении объектов в пространстве. 
Если рассмотреть манипулятор с 
точки зрения его структуры, то он 
состоит из несущих конструкций, 
исполнительных механизмов, за-
хватного устройства (ЗУ), привода с 
передаточными механизмами и 
устройства передвижения. Захватное 
устройство необходимо для захваты-
вания предмета обработки и его 
удержания в процессе перемещения. 

Поэтому особое внимание при выборе ПР для решения той или иной задачи 
автоматизации производства падает именно на тип ЗУ. Чем больше функ-
ций промышленный робот сможет выполнять, тем выгоднее для производ-
ства. 

Проведя анализ ЗУ, выявлено, 
что в зависимости от принципа дей-
ствия их можно разделить на три 
группы: схватывающие, поддержи-
вающие и удерживающие. На ри-
сунке 2 приведен пример ПР ЗУ 
схватывающего типа. Классифици-
ровать ЗУ возможно по таким при-
знакам: способ удержания объекта, 
принцип действия ЗУ, характер бази-
рования объекта, степень специали-
зации ЗУ, рабочий диапазон ЗУ, 
наличие дополнительных устройств 

 
Рисунок 1. Структура ПР Motoman  

EA1400 

 
Рисунок 2. ПР ЗУ схватывающего типа, 

сменяемый  
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и механизмов, число рабочих позиций ЗУ, характер работы ЗУ, вид управ-
ления ЗУ, характер крепления ЗУ к руке робота. ЗУ по характеру крепления 
к руке робота изготавливают несменяемые, сменяемые, быстросменяемые и 
пригодные для автоматической смены.  

ПР обычно комплектуют набором типовых захватных устройств. Часто 
при переходе на обработку другой детали меняют не сам захват, а его смен-
ные рабочие элементы. 

Однако чтобы позволить полностью автоматизировать любое произ-
водство и повысить эффективность и качество продукции необходимо обес-
печить доступность различных роботов-манипуляторов. Учитывая, что кон-
структивно манипулятор состоит из несущих конструкций, исполнительных 
механизмов, захватного устройства, привода с передаточными механиз-
мами и устройства передвижения предлагается разработать универсальный 
переходник для различных захватных устройств, что в условиях современ-
ного производства позволит его быстрее адаптировать к новым технологи-
ческим процессам, без закупки новых роботов-манипуляторов. 
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Анотація 
Проведено аналіз класифікацій і типів захватних пристроїв промислового робота. 

Виявлено актуальність розробки універсальний перехідник для різних захватних при-
строїв промислового робота. 
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Аннотация 
Проведен анализ классификаций и типов захватных устройств промышленного ро-

бота. Выявлена актуальность разработки универсальный переходник для различных за-
хватных устройств промышленного робота. 

Ключевые слова: промышленный робот, захватное устройство, автоматизация. 

Abstract  
The classifications and types of gripping devices of the industrial robot was analysed.  The 

relevance of developing a universal adapter for various industrial robot gripper devices is 
shown.  

Keywords: industrial robot, gripper, automation. 
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ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИДЕИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОПРИВОДОМ 

Мартыненко С.В. , martinenko.serhii13@gmail.com;  
 ДонНТУ , Покровск, Украина 

Объектом исследования является система управления гидропривода 
комбайна. 

В  наше время широко стал применяться гидропривод для стабилизации 
высоты очесывающего устройства. В связи с этим исследование в области 
автоматического регулирования гидропривода является актуальным. 

Цель работы состоит в проверке эффективности идеи автоматического 
управления гидроприводом очесывающего устройства. Для этого исследу-
ется механическая модель колебаний элементов комбайна с учетом системы 
управления. Это позволяет теоретически оценить возможности предлагае-
мого метода. 

Для управления высотой очесывающего устройства по отношению к 
средней высоте колосьев в комбайне обычно используется гидропривод. 
Для минимизации амплитуды колебаний рабочего органа комбайна можно 
использовать, для управления силовым приводом, показания датчиков, раз-
мещенных на элементах конструкции. Предполагается, что, при оптималь-
ной настройке системы управления, можно добиться уменьшения колеба-
ний и улучшения работы комбайна. 

Взята простейшая механическая модель колебаний комбайна [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 
 
Система координат и обозначения показаны на рисунке 1. Z – высота 

центра масс корпуса комбайна, H - высота центра масс хедера, ϕ и ψ - углы 
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корпуса комбайна и хедера по отношению к горизонту. Здесь M и m, J и I – 
массы корпусов и моменты инерции комбайна, а – расстояние между цен-
тром масс и шарниром хедера, k1 и k2 – коэффициенты упругости элементов 
системы подвески корпуса комбайна, а g1 и g2 - коэффициенты трения этих 
элементов, соответственно. a1, a2, b1-геометрические размеры, указанные 
на рисунке 1. Управляющее воздействие формируется в виде линейной ком-
бинации доступных измерению фазовых координат: 

 
 =   (  +   )  +    (  +  )   (1) 

где α1  ,α2  ,α3  ,α4 - безразмерные коэффициенты управления, а 

= , и =   - маштабы жесткости и трения. 

 
При математическом моделировании воздействия неровностей подсти-

лающей поверхности считается, что комбайн является динамической систе-
мой, входом которой являются воздействия от неровностей дороги, а выхо-
дом - колебания элементов. Входное воздействие можно считать стационар-
ным случайным процессом с нормальным распределением. Характеристи-
кой такого случайного процесса является функция спектральной плотности. 
Как следует из литературы, в большинстве случаев такая функция имеет 
вид: 

 

( ) =
 

 ∗     (2) 

 
Здесь Aω - величина, пропорциональная дисперсии рельефа грунтовой 

дороги, ω - циклическая частота. 
После обработки экспериментальных данных, приведенных в работе 

[1], был получен вид функции спектральной плотности. 
 

( ) = ∗ ∗ 2.23 ∗ 10 (
 )
 ∗   (3) 

 
Здесь дисперсия = ( )  - квадрат амплитуды возмущений неровно-

стей грунта, V- скорость движения комбайна, ω = k , ω = k  . В свою 

очередь, =  , = , где   и  – максимальный и минимальный раз-

мер неровностей дороги.  
Для определения передаточного соотношения, связывающего вход и 

выход динамической системы, используется механико-математическая мо-
дель комбайна. 

Выходом в этой системе является движение рабочего органа с коорди-
натой ξA , которое связано с движением остальных элементов 
системы соотношением :  
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  =  (  ⋅  ).     (4) 

где = , . . −N - мерный вектор, коэффициенты которого опреде-
ляются геометрическими параметрами конструкции. В нашем случае  =

 = 1, а =
( )

. 

 
Входом являются возмущения ( ), вызываемые неровностью дороги. 
Если воспользоваться операционным исчислением,  то можно записать 

связь вход-выход в виде  
 

( ) = ( ) + ( )+ ( )    (4) 
где Wi ( p)(i = 1,2,3) - элементы - матрица-столбец передаточных функ-

ций W (p) 
 

( ) = ( ) ( )     (5) 
 

Зная спектральную плотность входного сигнала, соотношение (4) поз-
воляет определить выходную спектральную плотность движения рабочего 
органа: 

 

( ) = ( , ) ( , ).      (6) 
 

Здесь ( , ) - квадрат модуля частотной характеристики пере-
даточной функции ( ).  Как уже указывалось, критерием качества ра-
боты комбайна является интенсивность (дисперсия) колебаний рабочего 
органа 

 
=  ( )        (7) 

 
Т.к. дисперсия неровностей дороги является заданной, то для поиска 

оптимального управления служит отношение дисперсий: 
 

Г( , ) =  ( , )  ( , )     (8) 
 
Скорость комбайна задается. Оптимальное управление следует рассчи-

тывать из множества параметров  
 

H = a , a , a , a       (9) 
Можно сделать вывод, что по предложенной механико-математической 

модели комбайна можно получить важную информацию о колебаниях эле-
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ментов комбайна при его движении по неровному рельефу поля и о зависи-
мости интенсивности таких колебаний от параметров конструкции ком-
байна и возможного управления. 
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Анотація 
Представлена перевірка ефективності ідеї автоматичного керування гідроприво-

дом. Розглянуто особливості механічної моделі коливань елементів комбайна з 
урахуванням системи управління. 
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Аннотация 
Представлена проверка эффективности идеи автоматического управления гидроп-

риводом. Рассмотрены особенности  механической модели колебаний элементов ком-
байна с учетом системы управления. 

Ключевые слова: модель, комбайн, управление. 

Abstract  
Submitted by checking the effectiveness of the idea of the automatic gear control. The 

features of the mechanical models combine elements of the oscillation based management sys-
tem. 

Keywords: model, combine, control. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 
GROW 

Пастерский А.О., магистрант, artypa85@gmail.com 
Савко Р.С., магистрант, romasavko@yandex.ru 

Ступак Г. В., старший преподаватель АТ, glib.stupak@donntu.edu.ua  
ДВНЗ «ДонНТУ», Покровськ, Україна 

 
 Проект «Grow» основан на базе существующей и интенсивно развива-

ющейся концепции «интернет вещей». В работе предложено решение по 
уходу за домашними растениями. Цель проекта – создание рабочего прото-
типа домашнего вазона для растений с внедрением в него инновационных 
технологий.  

 Данный прототип направлен, в первую очередь, в помощь любителям 
домашней рассады, которые хотят простоты. Проект рассчитан на пожилых 
людей, людей с ограниченными возможностями, или же простых любите-
лей, которые в силу обстоятельств не могут уделять растениям должного 
внимания и времени. 

В основе проекта лежит вазон, который оснащен надежной системой 
автополива с разделяющим днищем, поливочной шахтой и индикатором 
уровня воды ( в виде датчиков влажности) для полного контроля процесса 
полива. Благодаря инновационной разработке, система автополива берет на 
себя заботу о растениях, в зависимости от размера кашпо, местоположе-
ния растения и его особенностей. Если пользователь в отпуске или работает 
вдали от дома, его растения получают необходимое для оптимального роста 
и развития количество воды и питательных веществ естественным для себя 
образом. 

Преимущества вазона Grow: 
1. Растения могут оставаться долгое время без полива. 
2. Гарантия отсутствия перелива. 
3. Современный дизайн. 
4. Сделан из легкого, небьющегося, высокопрочного пластика, стой-

кого к высоким перепадам температур и УФ-лучам. 
 Мы предлагаем потенциальному покупателю полный пакет услуг как 

по выращиванию, так и по уходу за домашними растениями. Для пользова-
теля всё это выглядит следующим образом: 

1. Он приобретает сам вазон. 
2. Через веб-интерфейс, или мобильное приложение заходит в меню 

управления, где выбирает за каким растением системе придётся сле-
дить. Если же его нет среди предложенных вариантов, то выбирается 
пользовательский режим, в котором система в течении трёх поливов 
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находится в инертном состоянии, только лишь считывая и анализи-
руя информацию с датчиков. После чего система выбирает опти-
мальный режим влажности и переходит в автоматический режим ра-
боты. 

3. Далее ему остаётся лишь наблюдать за тем, как вазон выполняет 
свою работу. В случае нехватки, или переизбытке освещённости на 
вазоне загорится  индикатор, а на веб-странице и в приложение вы-
светится соответствующее уведомление. 

В качестве контроллера в нашем прототипе использовалась плата Ar-
duino Yun, стоимость которой составляет ≈ 2000 грн. Это была необходимая 
мера для корректировки алгоритма и отладки работы датчиков. В дальней-
шем работа по проекту будет направлена на максимальное удешевление 
комплектующих прототипа с сохранением качества работы.  

Помимо контроллера в системе использовались датчики влажности 
почвы(х3), наружный датчик температуры и влажности DHT11(x1), фоторе-
зистор, помпа(х1). Датчики влажности почвы располагаются в вазоне таким 
образом, чтобы как можно точнее отображать влажность на разных уровнях 
почвы, а не только на дне вазона, как это часто встречается у схожих проек-
тов.  

 
Рис.1 Алгоритм работы системы 

 
На рисунке 1 представлен более подробные алгоритм работы си-

стемы: 
1. Из представленных пунктов выбираем то, что хотим выращивать. 
2. Следующая область – это область наружного датчика влажности. В 

зависимости от влажности в помещении выбирается один из трех ре-
жимов работы.  

3. Далее в зависимости от режима, датчики влажности, расположенные 
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на разных уровнях, проверяют состояние почвы и, в случае отклоне-
ния от приемлемого уровня  влажности, срабатывает полив или же со-
общение на веб-страницу  (приложение)  о переливе. 

На сегодняшний день система реализована в виде маетного образца, и 
проихводится апробация самообучаемого алгоритма (пользовательский ре-
жим). Для успешного заверешния работы над проектом необходимо произ-
вести поиск более дешевой элементной базы, которая способна справится с 
отлаженным алгоритмом.  
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Аннотация 
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телей. Описан внешний вид и принцип работы прототипа. Представлены преимущества 
проекта. Приведено руководство по использованию. Представлена техническая часть 
проекта и алгоритм работы системы. 
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Анотація 
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пців. Описан зовнішній вигляд і принцип роботи прототипу. Представлені переваги про-
екту. Наведене керівництво по використанню. Представлена технічна частина проекту і 
алгоритм роботи системи.  

Ключові слова: вазон, веб-інтерфейс, датчик вологості грунту, датчик темпера-
тури і вологості, фоторезистор. 

Abstract 
A project «Grow» and its object. The target audience among buyers has indicated. The 

appearance and operation of the prototype have described. Аdvantages of project have repre-
sented. Guidance for use has adducted. Technical part of the project and the algorithm of the 
system have represented. 

 Keywords: pot, a web-interface, the soil moisture sensor, temperature and humidity sen-
sor, the photoelectric cell. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗГАЛУЖЕНОЇ КОНВЕЄРНОЇ ЛІНІЇ 

 
Ставицький В.М. (канд. техн. наук, доцент)., dis_stv@ukr.net 

Веляда А.В. (магістрант)., avelyada@mail.ru; 
ДонНТУ , Покровськ, Україна 

Підземна транспортна система містить у собі ряд компонентів, що вза-
ємодіють між собою: магістральні, дільничні конвеєри, акумулюючі бун-
кери. Для забезпечення ефективного керування даним технологічним ком-
плексом необхідно дослідити умови і режими його роботи. Найбільш ефек-
тивним методом дослідження є математичне моделювання. 

Мета проведених досліджень - підвищення ефективності і надійності 
системи підземного транспорту за рахунок обґрунтування раціонального ал-
горитму керування із застосуванням методів математичного моделювання.  

Транспортний комплекс, що розглядається в якості об'єкту до-
слідження, являє собою систему взаємозалежних компонентів, яка скла-
дається з магістрального стрічкового конвеєра з двома пунктами наванта-
ження, двох дільничних стрічкових конвеєрів і двох акумулюючих бункерів 
(рис.1). Пункти навантаження гірничої маси з дільничних конвеєрів 
розташовані на різних відстанях від початку магістрального конвеєра. 

Задача розглянутого транспортного комплексу – забезпечити мож-
ливість безупинного прийому декількох (у даному випадку - двох) вхідних 
потоків гірничої маси з наступною їхньою передачею на транспортну 
магістраль. При цьому бункери забезпечують згладжування нерівномірності 
вхідних вантажопотоків. 

Ефективна робота даної системи припускає безупинний контроль і ке-
рування станом усіх її елементів, тобто можлива тільки в автоматизованому 
(автоматичному) режимі. Ступінь ефективності того чи іншого алгоритму 
керування транспортним комплексом залежить від обраних критеріїв і може 
бути встановлений на основі моделювання процесів у досліджуваній си-
стемі. 

. 

Рисунок 1 - Технологічна схема розгалуженої конвеєрної лінії 
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Застосовуваний у даний час і реалізований в апаратурі АУК алгоритм 
автоматизованого керування не контролює ступінь завантаження конвеєрів, 
у зв'язку з чим через нерівномірність вантажопотоків, що надходять, лінія 
може бути в значній мірі перевантажена, або, навпаки, працювати з істотним 
недовантаженням. Це, у свою чергу, негативно позначається на енергоефе-
ктивності і надійності конвеєрного транспорту 

Зазначений недолік може бути усунутий за рахунок використання мож-
ливостей акумулюючих бункерів. Перша можливість складається в накопи-
ченні гірничої маси, що надходить з дільничних конвеєрів. Дана властивість 
активно використовується в сучасних транспортних системах. Друга мож-
ливість полягає в дозованій подачі вантажу на магістральний конвеєр, що 
відкриває шляхи для керування навантаженням, тобто для вирішення сфор-
мульованої вище задачі. Зазначена можливість в існуючих автоматизованих 
конвеєрних лініях практично не реалізується, чим і пояснюється їхня недо-
статня ефективність. Пропонується удосконалити існуючий алгоритм ке-
рування, доповнивши його функцією регулювання подачі гірничої маси на 
магістральний конвеєр. 

Для обґрунтування вищезгаданого алгоритму і оцінки його ефектив-
ності розроблена математична модель розгалуженої конвеєрної лінії [1]. Ос-
новою моделі послужила схема, представлена на рис.1. 

Математична модель досліджуваної розгалуженої конвеєрної лінії яв-
ляє собою сукупність взаємозалежних моделей окремих її компонентів: 
магістрального конвеєра (МК), дільничних конвеєрів (ДК), накопичуваль-
них бункерів (НБ), а також керуючого пристрою (ПК).  

Керуючий пристрій визначає алгоритм роботи конвеєрної лінії, а, отже, 
і її основні показники. ПК повинен формувати наступні сигнали: 

 сигнал керування конвеєром (умк, може приймати одне з двох 
дискретних значень: 0 - 1) – залежить від поточного рівня гірни-
чої маси в бункерах і працездатності конвеєра; 

 сигнали керування бункерами (убi, можуть приймати будь-які 
значення в діапазоні від 0 до 1) – залежать від рівня гірничої маси 
у відповідному бункері і, у випадку другого бункера, від питомої 
ваги вантажу на стрічці перед ним. 

Комплексний критерій, на якому базується алгоритм керування, перед-
бачає: 

a) фіксовану інтенсивність вантажопотоку на виході МК за рахунок 
дозованої подачі гірничої маси з накопичувальних бункерів; 

b) виключення інтервалів роботи магістрального конвеєра і всіх 
наступних конвеєрів транспортного ланцюжка вхолосту при від-
сутності надходження гірничої маси з бункерів. 

Реалізація запропонованого критерію забезпечується наступним чи-
ном: 
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1. Переведення бункера в режим накопичення гірничої маси у 
випадку його спорожнення. 

2. При переведенні одного з бункерів у режим накопичення гірни-
чої маси інший компенсує зниження погонного навантаження 
шляхом відповідного збільшення власної подачі. 

3. У випадку переведення обох бункерів у режим накопичення гір-
ничої маси магістральний конвеєр зупиняється. 

4. Поновлення подачі гірничої маси з бункерів і, відповідно, запуск 
магістрального конвеєра здійснюється при досягненні рівня 
включення (що дорівнює, наприклад, половині від максималь-
ного рівня бункера). 

5. У випадку аварійної зупинки магістрального конвеєра бункери 
переводяться в режим накопичення гірничої маси. 

Для реалізації запропонованого алгоритму керування необхідно кон-
тролювати наступні сигнали і стани елементів конвеєрної лінії: 

 працездатність магістрального конвеєра (аварійні ситуації); 
 поточний рівень гірничої маси в кожному накопичувальному 

бункері; 
 питома вага вантажу на стрічці перед другим бункером. 

Структурна схема, що відбиває логічні зв'язки математичної моделі 
розгалуженої конвеєрної лінії, представлена на рис.2. 

 

 
 
Основним напрямком подальших досліджень є узагальнення отрима-

них результатів на випадки, коли кількість відгалужень перевищують два, а 
також урахування можливості переповнення бункерів. 

 
 
 

Рисунок 2 – Структурна схема моделі розгалуженої конвеєрної лінії 
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Анотація 
Представлено результати аналізу розгалуженої системи конвеєрного транспорту, що 
включає в себе магістральний і дільничний конвеєри, а також акумулюючі бункери. 
Обґрунтовано раціональний алгоритм керування конвеєрною лінією. 
Ключові слова: конвеєр, бункер, транспортна затримка, автоматизація, математична мо-
дель, пристрій керування 

 
Аннотация 

Представлены результаты анализа разветвленной системы конвейерного транс-
порта, включающей в себя магистральный и участковый конвейеры, а также аккумули-
рующие бункеры. Обоснованно рациональный алгоритм управления конвейерной ли-
нией. 

Ключевые слова: конвейер, бункер, транспортная задержка, автоматизация, мате-
матическая модель, устройство управления 

 
Abstact 

 
The results of the analysis of an extensive system of conveyor transport, which includes 

the main district and conveyors, as well as the storage bins. Grounded rational control algo-
rithm conveyor line. 

Keywords: conveyor, hopper, transport delay, automation, mathematical model, the con-
trol unit 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИНИЦИОНИРОВАНИЯ НА БАЗЕ 

ПРОГРАММИРУЕМОГО КОНТРОЛЛЕРА ОВЕН 

Новицький В. Ю., студент, slawa.novitsky@ukr.net  
Мордик О. О., студент, kurtwalkir@gmail.com 

Харківський національний університет радіоелектроніки, 
 м. Харків, Україна 

Внедрение автоматизированных и автоматических систем управления 
технологических процессов является одной из важнейших реформ развития 
промышленности. АСУ позволяют повысить стабильность и экономичность 
производства, снизить вредное воздействие на окружающую среду. Соб-
ственно, в нашем случае наша автоматизированная система – это лаборатор-
ный стенд, который будет достаточно актуален для получения практических 
навыков работы с промышленной автоматикой. Стенд позволит нам выпол-
нять такие действия: моделировать ТП, программировать ПЛК и отрабаты-
вать логику целой автоматической системы управления. 

Задачей исследования ТП является поиск решения задач программного 
управления, стабилизации, синхронизации объектов управления, идентифи-
кации параметров математической модели системы. На основе этого будет 
построена единый комплекс электронных элементов и средств  
ЭВМ путем обмена энергией и информацией. 

В лабораторном стенде соединены устройства: ПК, ПЛК-110 ОВЕН, 
мнемосхема ТП, система индикации, панель управления, модули дискрет-
ного ввода/вывода, датчики. 

Стенд на базе ПЛК110 должен поддерживать интерфейс RS-232 для со-
единения с ПК и RS-485 для обмена данными с модулями дискретного 
ввода/вывода. Преимущества контроллера: наличие встроенных дискрет-
ных входов/выходов на борту, скоростные входы для обработки энкодеров, 
ведение архива работы оборудования или работа по заранее оговоренным 
сценариям при подключении к контроллеру USB-накопителей, простое и 
удобное программирование в системе CODESYS v.2 через порты USB 
Device, Ethernet, RS-232 Debug, передача данных на верхний уровень через 
Ethernet или GSM-сети (GPRS), 4 последовательных порта (RS-232, RS-485) 
, а так же наличие двух исполнений по питанию (220 В и 24 В). Функцио-
нальная схема ОВЕН ПЛК110 показана на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Функциональная схема ОВЕН ПЛК110 

 В плане алгоритма работы стенда описан следующими последующими 
действиями. В процессе работы с панели управления подается алгоритм ра-
боты контроллера. ПЛК в свою очередь по сети RS-485 опрашивает данные 
с модуля дискретного ввода, дальше ПЛК получает от устройств модуля 
дискретного вывода (взаимодействие с ПЛК также по интерфейсу RS-485), 
датчиков сигналы, которые преобразует в нужный ему для обработки фор-
мат. Далее контроллер передает полученные данные на систему индикации, 
где уже отображаются полученные с полевых устройств данные. 

Объект управления собственно является ТП в полном виде, который в 
стенде задается в виде мнемосхемы процесса. Имитирование работы си-
стемы управления и различных устройств, участвующих в ТП можно пере-
ложить на систему индикации (набор светодиодов). Разработанная мнемо-
схема ТП управления вентиляцией и кондиционированием показана на ри-
сунке 2.  

 
Рис. 2 – Мнемосхема ТП 
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 Таким образом, разработанный лабораторный стенд позволит прово-
дить комплекс лабораторных работ для получения навыков, что позволит 
повысить качество образовательного процесса. Также должным образом 
ускорит процесс разработки новых систем, позволит улучшать эффектив-
ность существующей системы в целом. 
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Анотація 

Представлено систему автоматизованого керування процесом вентиля-
ції та кондиціонування, яку можна використовувати для потреб людства. 
Проведений огляд мікроконтролера ПЛК110 ОВЕН, який потрібен для ке-
рування процесом, обміном сигналів між іншими приладами. Розроблено 
мнемосхему технологічного процесу, на якій будемо імітувати та оптимізу-
вати ТП. 

Ключові слова: технологічний процес, промисловий логічний контро-
лер, правила оформлення, автоматизована система управління. 

Аннотация 

Представлена система автоматизированного управления процессом 
вентиляции и кондиционирования, которую можно использовать для нужд 
человечества. Проведенный обзор микроконтроллера ПЛК110 ОВЕН, кото-
рый нужен для управления процессом, обменом сигналов между другими 
приборами. Разработана мнемосхема технологического процесса, на кото-
рой будем имитировать и оптимизировать ТП. 

Ключевые слова: технологический процесс, промышленный логиче-
ский контроллер, правила оформления, автоматизированная система управ-
ления. 

Abstract 

The system of automated process control ventilation and air conditioning, 
which can be used for the needs of mankind. A review of the microcontroller 
PLK110 OWEN, which is needed to control the process, the exchange of signals 
between other devices. A mnemonic process, which will simulate and optimize 
the TA. 

Keywords: process, industrial-sky logical controller design rules, automated 
control system. 
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Україна 
 
Проведений аналіз стану автоматизованих систем водозабезпечення 

компресорних станцій показав, що значна їх частина не відповідає сучас-
ному рівню, побудована на засобах релейної автоматики, є застарілою і не 
забезпечує такі важливі функції, як візуалізація процесу керування, архіву-
вання технологічних параметрів, передавання даних на відстань в диспет-
черські пункти та інш [1-2]. 

Враховуючи наведене та на основі попереднього досвіду [3] розроб-
лено, реалізовано та апробовано автоматизовану систему водозабезпечення 
компресорних станцій на в умовах Богородчансьгого ЛВУМГ УМГ «При-
карпаттрансгаз». 

Система побудована на новітніх апаратно-програмних засобах конце-
рну «Siemens» Simatic-S7. Система включає первинні перетворювачі фізич-
них величин тиску та диференційного тиску, трифазні асинхронні електро-
приводи насосів з частотним керуванням, повітряні компресори, PLC S7-
1200, промислові комунікації на шинах PROFIBUS-DP та Іndustrial Ethernet 
[4], SCADA-систему. 

На рис. 1 наведено середовище розробки TIA Portal V13 SP1 з фрагме-
нтом програми обробки вхідного аналогового сигналу (нормалізація і мас-
штабування) і функціональну схему автоматизованої системи з двома 
PLC Simatic S7-1200, робочою станцією Simatic PC-Station зі SCADA-
системою WinCC, комунікацйним процесором CP 5611 шини PROFIBUS-
DP та комунікаційним процесором шини Іndustrial Ethernet. Зліва на рис. 1 
виведено дерево проекту системи керування, в якому розміщені апаратні за-
соби і програмні блоки, що забезпечують збір даних, керування окремими 
виконавчими механізмами та забезпечують комунікаційні функції. 
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Рисунок 1. Функціональна схема системи керування технологічним процессом во-

дозабезпечення компресорних станцій Богородчанського ЛВУМГ УМГ «Прикарпаттра-
нсгаз» 

 
На рис. 2 наведено мнемосхему системи керування технологічним 

процессом водозабезпечення компресорних станцій Богородчанського 
ЛВУМГ УМГ «Прикарпаттрансгаз». 

 
Рисунок 2. Мнемосхема системи керування технологічним процессом водозабезпе-

чення компресорних станцій Богородчанського ЛВУМГ УМГ «Прикарпаттрансгаз»: 
Е1, Е2 – гідрофори питної та пожежної води, К1, К2 – повітряні компресори, Н1-Н3 – 

насоси в підсистемі питної води, Н1, Н2 – основні пожежні насоси, Н1, Н2 – насоси під-
качки, С1 – насос занурюваний криниці, С2-насос занурюваний свердловини, А1, А2 – 

амбари питної та пожежної води. 
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Таким чином, впровадження та експлуатація даної системи дозволило 
підвищити оперативність процесів керування водо забезпеченням, візуалі-
зацію, архівування і сигналізації технологічних параметрів, що впливає на 
ефективність та техніко-економічні показники експлуатації компресорних 
станцій в цілому. Крім того, подібні системи можуть ефективно застосову-
ватись для об’єктах інших галузей. 
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Анотація 
Розроблено, реалізовано і апробовано систему керування технологічним процесом водоза-

безпечення компресорних станцій на базі апаратно-програмних засобів Simatic-S7. Система 
включає первинні перетворювачі фізичних величин, виконавчі механізми, PLC, промислові ко-
мунікації і SCADA-систему. Система об'єднує підсистеми забезпечення питною і пожежною во-
дою і дозволяє підвищити оперативність процесів керування, візуалізацію, архівування і сиг-
налізації технологічних параметрів. 

Ключові слова: система керування, технологічний процес водозабезпечення, PLC 
(Programmable Logic Controller), промислові комунікації, SCADA-система. 

Аннотация 
Разработано, реализовано и апробировано систему управления технологическим процес-

сом водообеспечения компрессорных станций на базе аппаратно-программних средств Simatic-
S7. Система включает первичные преобразователи физических величин, исполнительные меха-
низмы, PLC, промышленные коммуникации и SCADA-систему. Система объединяет подси-
стемы обеспечения питьевой и пожарной водой и позволяет повысить оперативность процессов 
управления, визуализацию, архивирование и сигнализации технологических параметров. 

Ключевые слова: система управления, технологический процесс водообеспечения, PLC 
(Programmable Logic Controller), промышленные коммуникации, SCADA-система. 

Abstract 
The control system of the technological process of water supply of the compressor stations on 

the basis of Simatic-S7 hardware and software resources was designed, implemented and tested. The 
system includes primary converters of physical quantities, actuating mechanisms, PLC, industrial 
communications and SCADA-system.The system combines the subsystem of the ensuring of drinking 
and fire water and allows raising the operativeness of control processes, visualization, archiving and 
signaling of technological parameters.The system integrates subsystems provide potable and fire water 
and to improve the efficiency of control processes, visualization, archiving and alarm of technological 
parameters. 

         Keywords: control system, technological process of water supply, PLC (Programmable 
Logic Controller), industrial communications, SCADA-system. 
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОДИФИКАТОРОВ 
НАУМЕНЬШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ И 
ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В КОЛЕСНОЙ 

СТАЛИ КП-Т ПОД ВЛИЯНИЕМ МОДФИЦИРОВАНИЯ 

Полишко С.А.,  доцент, polishko_sergey@mail.ru;  
ДНУ им. О. Гончара, Днепр, Украина 

 

Уменьшение содержания вредных примесей для повышения качества 
готовых колес является одной из основных задач современной металлургии. 
Максимально эффективным способом для решения этой задачи можно счи-
тать обработку сталей в жидком состоянии многофункциональными моди-
фикаторами [1].  

Колесные стали – это сложнолегированные сплавы, которые обра-
батываются FeSi, FeMn, SiMn, FeV, FeMo, SiCa, Al, CaO, CaF2 для снижения 
содержания вредных примесей серы, фосфора и арсеникума, выведения ки-
слорода, водорода и микролегирования. Ферросплавы, раскислители и мо-
дификаторы добавляют в расплав в указанной последовательности. Введе-
ние каждого из них снижает температуру металла в ковше, захолаживая его, 
что часто приводит к недорастворенности тугоплавких ферросплавов и об-
разованию микроликватов.  

Поэтому, было проведено модифицирование колесной стали КП-Т мно-
гофункциональными модификаторами [1]. В результате этих исследований 
было установлено более сильное влияние алюминия и титана в модифици-
рованной стали на снижение содержания вредных примесей (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Влияние элементов-модификаторов (Al+Ti) на изменение содержания 
вредных примесей (S+P) в серийной и модифицированной стали КП-Т  
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Из вышеприведенных рисунков следует, что действие элементов-
модификаторов в модифицированной стали ~ в 2 раза лучше очищает ме-
талл от вредных примесей, чем в серийной. Это объясняется тем, что в мо-
дифицированном металле, благодаря многокомпонентности модификато-
ров, имеются более сильные элементы-десульфураторы (Mg, Ti), чем Mn 
для серийной стали, поэтому они взаимодействуют с серой в первую оче-
редь [2]. Их термодинамические характеристики представлены в табл. 1. 
Марганец в немодифицированной серийной стали активно взаимодействует 
с серой, поэтому заметное количество его расходуется на десульфурацию.  

 
Таблица 1 – Термодинамические характеристики сульфидов 

 
Элемент Сульфид 

элемента 
Реакция 

образования 
сульфида 

Плотность 
сульфидов 

кг/м3 

Температура 
плавления 
сульфидов, 

°С 

Энтальпия обра-
зования сульфи-

дов  
- ΔН КДж/моль 

Энтропия об-
разования 

сульфидов S° 
Дж/град моль 

Mg MgS Mg+S=MgS 2790 2000 348,00 50,3 
Ti TiS Ti+S=TiS 4060 1927 238,00 50,3 
Mn MnS Mn+S=MnS 3990 1530 214,35 80,75 
Fe FeS Fe+S=FeS 4790 1193 100,40 50,54 

 
Как видно,  Mn и Fe обладают более низкой энтальпией в сравнении с 

Mg и Ti при взаимодействии с серой, поэтому можно ожидать, что последо-
вательность взаимодействия элементов-десульфураторов в жидком расп-
лаве будет следующей: Mg→ Ti →Mn →Fe [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Повышение механических свойств под влиянием модифицирования в ко-
лесной стали КП-Т 
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Таким образом, доказано, что модифицирование снижает концентра-
цию вредных примесей и стабилизирует химический состав с одновремен-
ным повышением механических свойств сталей марок Ст1кп и КП-Т. 
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Аннотация 
Исследовано влияние основных элементов-модификаторов алюминия и титана на 

уменьшение содержания вредных примесей серы и фосфора и повышение механических 
свойств в колесной стали КП-Т, выплавленную в условиях ОАО  «ИНТЕРПАЙП НТЗ». 
Доказано, что при модифицировании жидких расплавов концентрация вредных приме-
сей сильнее снижается, чем в серийной стали, улучшается структура и повышается уро-
вень механических свойств готового металла.   

Анотація 
Досліджено вплив основних елементів-модифікаторів алюмінію і титану на змен-

шення вмісту шкідливих домішок сірки і фосфору та підвищення механічних властиво-
стей у колісній сталі КП-Т, яку виплавлено в умовах ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ». Дове-
дено, що при модифікуванні рідких розплавів концентрація шкідливих домішок силь-
ніше знижується, ніж у серійній сталі, поліпшується структура та підвищується рівень 
механічних властивостей готового металу. 

Abstract 
Influence of basic elements-modifiers aluminium and titan was investigated on dimin-

ishing of maintenance of harmful admixtures grey and phosphorus and increase of mechanical 
properties in the wheeled steel of KP-T, which was smelted in the conditions of OJSC 
«INTERPAYP NTZ». It was well-proven that at modification of liquid fusions the concentra-
tion of harmful admixtures goes down stronger, then in serial steel and structure was improved 
and the level of mechanical properties of the prepared metal rises. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ОЧИСНОГО 
КОМБАЙНУ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ 

Іщенко Д.В.,  магістрант,  revizor-dimon@mail.ru;  
ДонНТУ, Покровськ, Україна  

На теперішній час більш ніж 90% промислових запасів вугілля України 
зосереджено у тонких пластах тому основним засобом вугледобутку є очи-
сні комбайни для тонких пластів. Вкрай складна робота в умовах обмеже-
ного простору лави вимагає максимальної автоматизації робочого режиму 
комбайна, тому створення систем автоматичного управляння технологіч-
ними режимами видобувних  комбайнів є актуальним науково-технічним за-
вданням.  

 Основною системою управління робочим режимом комбайна є система 
стабілізації навантаження на виконавчих органах оскільки саме вона забез-
печує максимальну продуктивність, надійність та безпеку експлуатації ма-
шини. 

Структурний та параметричний синтез системи стабілізації наванта-
ження на шнеках  та модернізація існуючих систем на  основі сучасних ко-
нтролерів робить необхідним наявність цифрової математичної моделі ком-
байну як об’єкта управління, зокрема моделі процесу руйнування пласта та 
формування моменту навантаження на шнеках. Така модель дозволить про-
тестувати цифровий регулятор в реальному часі в максимально наближеній 
до реальних умов замкненій системі привід подачі – комбайн – вибій. 

З огляду стану питання найбільш повною , універсальною та відповід-
ною поставленому завданню є модель формування навантажень, що вперше 
розглянута в [1]. Саме вона обрана для реалізації, тому що повністю відтво-
рює процес стужкоутворення і, отже, формування моменту навантаження на 
шнеках. 

 Момент сил опору на виконавчому органі M  і сили реакції вибою 

cba RRR ,,  в будь-який  момент часу визначаються сумою моментів і сил, 
що діють на кожний i-тий різець, що перебуває в зоні різання: 

                   ;;;;
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                   ;;cossin;sincos iiiiiiiiiiii xczybzya    
Тут iii xyz ,,  відповідно сила різання, сила подачі й бічна сила, діюча 

на i -тий різець, i - кутове положення i -того різця;   ii 0 ,  
де  - координата виконавчого органа, одержувана з розв'язку рівнянь 

динаміки приводу виконавчих органів, i0 - початковий кут установки i -
того різця на виконавчому органі. Значення iii xyz ,,  визначаються  залежно 
від товщини стружки на кожному  i -тому різці. 
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   Товщина стружки i - того різця ih  при його заданім кутовім перемі-
щенні  i  визначається за виразом 

     

iii yxysignyxRRh  cos)()())((sin))()(( 222222  , 

 де 
y

x
arctgii 


  .  

У формулі   значення збільшень x , y , i  є функціями просторових 
координат виконавчого органу x , y , , отриманих з розв'язку рівнянь руху 
комбайна в просторі лави  й рівнянь динаміки приводу виконавчих органів: 

           nxxx  , nyyy  , ii 0  ,                                                                             
де x , y  і nx , ny  - відповідно абсциса й ордината виконавчого органу в 

даний момент часу t  й у момент часу nt , коли різець, що йде спереду та  пе-
ребуває в одній лінії різання з розглянутим i - тим різцем, перетинав радіус, 

що має кут нахилу i ;   - кутова координата виконавчого органа в момент 
часу t . 

 Для одного різця в лінії різання, різець, що йде спереду,  буде сам же 
розглянутий  різець, і для знаходження збільшень x , y  необхідно знати 
його ж координати nx  й ny  на попередньому оберті виконавчого органа. 
Отже, при  програмній реалізації формули на кожному кроці обчислення ih   
у загальному випадку необхідно мати передісторію  руху комбайна nx , ny   
за один оберт виконавчого органу. 

У пропонованому алгоритмі  формування передісторії і обчислення ih  
виконується через кут  , що знаходиться як p/2  , де p  - число 
положень за один оберт виконавчого органу, у яких обчислюються значення 

ih . Значення p обумовлене збереженням частотних властивостей і форми  
спектра навантажень на виконавчому органі. По значенням ih  обчислю-
ються зусилля на різцях, що контактують з вибієм, і далі на виконавчому 
органі. Розрахунок зусиль в кожному положенні шнеку закінчується зане-
сенням поточних координат x  і y  в рядок масивів передісторії для подаль-
шого використання на наступному оберті виконавчого органу. 

На теперішній стадії досліджень розглянутий алгоритм реалізовано 
програмно у вигляді m-функції. Програмна реалізація розглянутого методу 
виконана для комбайна із двома виконавчими органами, що дозволяє моде-
лювати будь-яку кінематичну схему розташування шнеків. 

На рис.1 наведено моделювання реакції моментів навантаження на ви-
переджаючому шнеку – М1, відстаючому – М2 та сумарного моменту на 
шнеках М  на стрибки швидкості подачі – v від 3 м/хв до 2 м/хв  на 2 секунді 
та до 4 м/хв  на 6 секунді. 
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Рисунок 1. Моделювання  реакцій навантажень на шнеках 
                              

Література 
1. Усовершенствованный метод имитации динамических нагрзок привода резания 

очистного комбайна / В.Е. Бурдин, Б.Д. Либерман, В.В. Поцепаев, В.Л. Советов. - Науч. 
тр. / ИГД им. А.А. Скочинского, 1984, вып. 228. Параметры и надежность машин для 
подземной добычи угля,    с. 57 – 65. 

 

Анотація 
Розглянуто математичну модель та алгоритм формування навантажень на виконав-

чих органах видобувного комбайну як об’єкту управління. Модель використовується для 
синтезу цифрових систем автоматичного управління навантаженням приводу виконав-
чих органів, що розробляються та тестування існуючих систем. Модель реалізовано у 
вигляді m-функції. 

 Ключові слова: система управління, математична модель, видобувний комбайн. 

Аннотация 
Рассмотрена математическая модель и алгоритм формирования нагрузок на испол-

нительных органах очистного комбайна как объекта управления. Модель используется 
для синтеза разрабатываемых цифровых систем управления нагрузкой привода исполни-
тельных органов и тестирования существующих систем. Модель реализована в виде m-
функции. 

Ключевые слова: система управления, математическая модель, очистной комбайн. 

Abstract  
The mathematical model and algorithm of forming loads on the executive bodies of the 

shearer as a control object. The model is used for the synthesis of developed digital load control 
systems of the drive executive bodies and the testing of existing systems. The model is imple-
mented in the form of m-function. 

Keywords: control system, mathematical model, shearer. 
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WI-LIFE  КОНТРОЛЛЕР РАБОТЫ WI-FI ТОЧКИ ДОСТУПА 

Демидов С.С. студент 4-курса, группа СУА-13, e-mail: serj.demi-
dov.95@mail.ru; 

Самойлович Б.П. студент 4-курса, группа СУА-13, e-mail: 
bsamoyl@gmail.com; 

Донецкий национальный технический университет г. Покровск, Украина 

Нашу современную повседневную жизнь невозможно представить без 
Интернета. В Интернете мы общаемся с друзьями, знакомимся, совершаем 
покупки, находим интересующую информацию, смотрим фильмы, играем в 
онлайн игры, перечислять можно до бесконечности. Интернет давно стал 
спутником нашей жизни на каждый день, без которого уже невозможно её 
назвать полноценной. Благодаря использованию современных технологий, 
сегодня существует возможность создания беспроводной сети Wi-Fi у себя 
дома, что несомненно делает доступ в Интернет более комфортным и до-
ступным. 

Под термином Wi-Fi подразумевается технология беспроводного до-
ступа в Интернет. К слову сказать, Wi-Fi – это сокращённое английское 
Wireless Fidelity, в переводе на русский язык дословно “Беспроводная Точ-
ность”. 

Для организации беспроводной сети чаще всего приобретают одно 
устройство - роутер с поддержкой Wi-Fi. 

Wi-Fi роутер - это устройство, которое «берет интернет из провода» и 
транслирует его через радио сигнал. Для обработки данного сигнала каждое 
устройство, которое хочет выходить в Интернет, должно иметь Wi-Fi мо-
дуль (приемник).  

Сейчас очень распространённым становиться термин «Умный дом». 
Умный дом – это торжество новых технологий и нового взгляда на быт, ком-
форт и безопасность помещения. Управление автоматизированным жильем, 
преимущественно, имеет проводную систему, охватывая в единый ком-
плекс все его составные части. Но на сегодняшний день такие технологии 
уже устарели, и несравнимы с беспроводными, основанными на использо-
вании wi-fi. 

Умный дом на основе wi-fi – это система максимально самоуправляе-
мых и легко контролируемых механизмов для обеспечения комфорта и без-
опасности на основе этого стандарта передачи цифровых потоков. 

Беспроводной способ передачи данных имеет большие преимущества 
перед проводным. Если для жилого дома эти преимущества просто обеспе-
чивают удобство, то для офиса наличие беспроводной системы уже просто 
обязательно. 

Обмен информацией "по воздуху" предоставляет следующие уникаль-
ные возможности: 
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1. Возможность управления оборудованием со всех компьютеров или 
устройств, имеющих доступ к Интернету в доме при наличии всего одного 
модема. 

2. Возможность автоматически пересылать любую информацию, дан-
ные или документы с одного компьютера на другой, с одного контроллера 
на другой контроллер или на главный сервер. Это предохраняет от возмож-
ных сбоев или замедления работы, делая всю систему высококачественной 
и скоростной. 

3. Любое устройство, требующее подключения к серверу, может ра-
ботать и управляться целиком автономно и независимо. Например, прин-
теры смогут распечатать текст или рисунок без подключения к компьютеру, 
причем информация может посылаться на устройство с любого места в по-
мещении, поскольку wi-fi может иметь широкое покрытие. 

4. Безопасность помещения не в последнюю очередь обеспечивается 
камерами видеонаблюдения. Монтаж видеокамер проблематичен, по-
скольку требует прокладки специального кабеля и подсоединения устрой-
ства по нему к серверу. С такими трудностями прокладки много камер не 
установишь. И, к тому же, чтобы их отключить, достаточно просто перере-
зать соединяющий провод, что и практикуют злоумышленники. Но при 
наличии wi-fi, оборудование можно устанавливать где угодно и в каком 
угодно количестве – и никто его уже так просто не обезвредит. 

Но для работы всей этой системы нужно контролировать и само 
устройство раздающее сигнал Wi-fi. Мы предлагаем контроллер роботы Wi-
fi системы на основе модуля LoLin new NodeMcu v3. Он основан на микро-
контроллере ESP8266 с интерфейсом Wi-Fi. Помимо Wi-Fi микроконтрол-
лер отличается возможностью исполнять программы из внешней флеш-па-
мяти с интерфейсом SPI. 

Основные характеристики модуля LoLin new NodeMcu v3 
 80 MHz 32-bit процессор Tensilica (англ.)русск. Xtensa L106. 

Возможен негарантированный разгон до 160 МГц. 
 IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi. Поддерживается WEP и WPA/WPA2. 
 14 портов ввода-вывода(из них возможно использовать 

11), SPI, I²C, I²S, UART, 10-bit АЦП. 
 Питание 2,2…3,6 В. 

Одним из больших достоинств модуля является возможность програм-
мировать его через Arduino IDE, которая очень легко осваиваемая и интуи-
тивно понятна. Так же микроконтроллере ESP8266 обладает веб-конфигу-
рацией, с помощью которой мы можем подключать его к разным точкам до-
ступа, а также переключать в режим точки доступа самого микроконтрол-
лера. 

Для проверки работы устройство раздающее сигнал Wi-fi, мы написали 
программу, которая отправляет запрос на сайт wifitest.adafruit.com, являю-
щийся тестовым сервером для микроконтроллера ESP8266. При успешном 
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ответе от сервера, контроллер делает повторный запрос через 5 секунд и 
этот цикл продолжается на протяжении всей работы. При отсутствии отве-
тов на протяжении 5 подряд идущих проверок, контроллер перезагружает 
Wi-fi источник.  

Мы пользуемся методом перезагрузки, так как он является одним из 
способов восстановления беспроводной сети при ее перегрузке и т.д. Также 
использую такой метод, мы можем контролировать любую точку доступа 
Wi-fi. Перезагрузку мы будем выполнять при помощи реле, отключающее 
питания Wi-fi источника.  

Вывод: Wi-Life - это автоматическая система контроля исправности Wi-
Fi, которая способна его перезагружать для восстановления сигнала и опо-
вещать о его неисправности. 

Литература 
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8.11.2016). 
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304с 

Аннотация 
Рассмотрен вопрос важности интернета в нашей жизни. Описаны преимущества ис-

пользования беспроводных сетей Wi-fi. Распространение «Умных домов» в обществен-
ной жизни людей. Предложен контроллер роботы Wi-fi системы на основе модуле LoLin 
new NodeMcu v3 и описан его принцип действия 
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AND STREET LIGHTING RoadSSL 
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dov.95@mail.ru; 
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Донецкий национальный технический университет г. Покровск, 

Украина 

Сети уличного освещения являются существенной частью структуры 
коммунального хозяйства городов, поселков и крупных предприятий. Со-
временные сети уличного освещения – это энергоемкие объекты, правиль-
ное построение которых важно для их эффективной работы, рационального 
использования и минимизации потерь энергоресурсов. Внедрение новых 
технологий автоматизации сетей освещения позволяют не только решать 
эти задачи, но также облегчить их обслуживание и мониторинг. В настоящее 
время значительная часть оборудования районных и городских сетей осве-
щения морально и физически устаревает, и встает вопрос о его обновлении. 
Кроме того, современные системы автоматизации – это не просто дань моде, 
они имеют и много преимуществ. 

На сегодняшний день рациональное использование электроэнергии и 
обеспечение безопасности дорожного движения является одними из прио-
ритетных задач для многих цивилизованных стран.  

Нынешние системы уличного освещение потребляют большое количе-
ство электроэнергии, особенно на участках где ночью практически нет дви-
жения. Необходимо переходить на диодное освещение, которое намного 
экономичней, чем те же галогенные лампы. (Рис 1.)  

 
Рисунок 1. Потенциал экономии энергии уличного освещения при использовании раз-

личных ламп. 
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Еще одним способом экономии электроэнергии является использова-
ние альтернативных источников энергии. Особое внимание нужно обратить 
на использование солнечной энергии, которую на протяжении всего дня 
можно накапливать, а в ночное время его потреблять. 

Уличное освещение также влияет на безопасность дорожного движения 
в ночное время суток. В период с 8 вечер до 7 утра происходить на 40% 
больше смертельных ДТП, а на участках с плохим освещением этот показа-
тель увеличивается в несколько раз. Для увеличения безопасности пешехо-
дов, мы предлагаем увеличивать яркость освещения на переходах при при-
сутствии людей. Это поможет водителям заранее видеть пешеходов и реа-
гировать на их перемещения.  

Для искусственного освещения улиц общего назначения, как показали 
исследования, рекомендуется использовать белый свет. Он обладает весо-
мыми преимуществами:  

 Улучшает восприятие глазом на 40-100% относительно освещения 
другого спектра; 

 Улучшает цветовое восприятие (цветопередачу), что в свою очередь 
увеличивает контраст изображения и восприятия глубины простран-
ства. 

 Еще одной из проблем безопасности дорожного движения, является за-
труднительная видимость при плохих погодных условиях. Для этого необ-
ходимо изменять цвет освещение на желтый. Использование желтого цвета 
напрямую связано с длиной волны желтого оттенка. Длина его волны 
намного больше многих цветов. Это свойство обеспечивает улучшение 
освещения и способствует лучшему «пробитию» густого слоя влаги. Также 
основываясь на исследовании Японских ученых из компании  Central 
Nippon Expressway [5], что синие освещение вдохновляет водителей на без-
опасное вождение, влияя на их эмоциональное состояние. В нашем проекте 
при нахождении пешехода на пешеходных переходах и рядом с ним, осве-
щение будет изменяться на яркий синий оттенок только при хороших по-
годных условиях.  

Автоматизация уличного освещения — это целый комплекс меро-
приятий, который может обладать следующими функциями: 

 включение/выключение освещения согласно графику; 
 изменение цвета фонаря в зависимости от погодных условий; 

Автоиатизированное управление уличным освещением имеет 
следующие преимущества: 

 экономия электроэнергии; 
 возможность устанавливать сценарии;  

Вышеуказанные преимущества обеспечиваются использованием со-
временного, технологичного оборудования. 

Составляющие системы автоматизации уличного освещения: 
 фоторезистор для уличного; 
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 датчик движения; 
 таймер; 
 датчик осадков  
 датчик температуры и влажности 
 солнечная панель 
 аккумулятор 9V 

Выводы: RoadSSL - это система адаптивного дорожного освещения, 
позволяющая снизить энергопотребление, благодаря использованию аль-
тернативных источников энергии, а также повысить безопасность на пеше-
ходных переходах и улучшить качество освещения при различных погод-
ных условиях. 
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Аннотация 
Представлены основные проблемы, связанные с системами уличного освещения. 

Рассмотрены различные варианты экономии электроэнергии и зависимость безопасно-
сти дорожного движения от качества освещения. Предложена система автоматического 
уличного освещение. Описаны ее функции, преимущества, способы реализации и типы 
использованных устройств. 

Ключевые слова: уличное освещение, автоматическая система, экономия электро-
энергии, безопасность дорожного движения. 

Анотація 
Представлені основні проблеми, пов'язані з системами вуличного освітлення. Розг-

лянуто різні варіанти економії електроенергії та залежність безпеки дорожнього руху від 
якості освітлення. Запропоновано систему автоматичного вуличного освітлення. Опи-
сані її функції, переваги, способи реалізації та типи використаних пристроїв. 

Ключові слова: вуличне освітлення, автоматична система, економія електроенергії, 
безпека дорожнього руху. 

Abstract  
The main problems associated with street lighting systems. Different variants of energy 

saving and the dependence of road safety on the lighting quality. The system of automatic street 
lighting. It describes the functions, the advantages, the implementation of methods and types of 
devices used. 

Keywords: street lighting, automatic, energy saving, traffic safety. 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ САУ ROAD SAFETY AND STREET 
LIGHTING Road SSL 

Самойлович Б.П. студент 4-курса, группа СУА-13, bsamoyl@gmail.com; 

Донецкий национальный технический университет г. Покровск, Украина 

Road SSL - это система адаптивного дорожного освещения, позволяю-
щая снизить энергопотребление, благодаря использованию альтернативных 
источников энергии, а также повысить безопасность на пешеходных пере-
ходах и улучшить качество освещения при различных погодных условиях.  

Одним из важнейших факторов, влияющих на работоспособность си-
стемы в целом является, алгоритм. Для этого проекта был разработан цик-
лический алгоритм, так как он предусматривает многократное повторение 
одних и тех же операций, производимых микроконтроллером.  

В первую очередь, микроконтроллер должен считывать данные с дат-
чика освещенности окружающей среды с определенной периодичностью. 
Если считанное значение ниже порогового (около 100 lx), то включается до-
рожное освещение, интенсивность которого зависит от значения той же ин-
тенсивности освещения с установленными ограничениями верхней и ниж-
ней границ. Цвет освещения зависит от погодных условий окружающей 
среды, во время дождя, снега или тумана фонари светят желтым цветом, при 
их отсутствии - белым. При наличии пешехода рядом с пешеходным пере-
ходом, фонари, находящиеся рядом с ним по обеим сторонам проезжей ча-
сти, плавно увеличивают интенсивность свечения, а при отсутствии снега, 
дождя и тумана так же меняют цвет свечения на синий. После того, как пе-
шеход покинет проезжую часть, фонари плавно вернут исходный цвет и ин-
тенсивность. 

Вывод: при разработке алгоритма было проанализировано большое 
количество факторов, влияющих на степень освещенности проезжей части, 
среди которых 4 основных. Благодаря минимальному набору критериев ал-
горитм обладает высокой стойкостью и быстродействием. Предложенный 
алгоритм в совокупности со структурной схемой Road SSL (Рис. 2) позво-
ляет повысить эффективность освещения проезжей части и потенциально 
опасных участков за счет учета возмущающих факторов, представляющих 
собой изменение метеоусловий и наличие пешеходов. 
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Рисунок 1. Блок-схема алгоритма работы Road SSL 
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Рисунок 2. Структурная схема Road SSL 

 

Література 
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Аннотация 
Road SSL - это система адаптивного дорожного освещения, позволяющая снизить 

энергопотребление, и улучшить качество освещения при различных погодных условиях. 
Ключевые слова: алгоритм, контроллер, освещение, цвет. 

Анотація 
Road SSL - це система адаптивного дорожнього освітлення, що дозволяє знизити 

енергоспоживання, і поліпшити якість освітлення при різних погодних умовах. 
Ключові слова: алгоритм, контролер, освітлення, колір. 

Abstract 
Road SSL - it is a system of adaptive road lighting can reduce energy consumption, and 

improve the quality of lighting in all weather conditions. 
Keywords: algorithm, controller, lighting and color. 
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САУ ЭЛЕТРОПИТАНИЕМ ROAD SAFETY AND STREET LIGHTING 
(RoadSSL) 

Нагорный С.А. студент 4-курса, группа СУА-13, e-mail: 
boomgrey@mail.ru; 

Донецкий национальный технический университет г. Покровск, Украина 

RoadSSL - это система адаптивного освещения, позволяющая снизить 
энергопотребление благодаря адаптивному освещению и использованию 
альтернативных источников энергии, а также увеличить безопасность пеше-
ходов на переходах и улучшить качество освещения при различных погод-
ных условиях. 

Давайте посмотрим на жизнь человека с другой стороны, ведь без ис-
точников энергии людям трудно представить и воплотить своё существова-
ние. Традиционные источники энергии — нефть, газ, каменный уголь, дрова 
— со временем иссякнут. Кроме перспективы истощения традиционных ис-
точников существует еще и проблема экологическая, поскольку сжигание 
углеводородного топлива приводит к вредным выбросам в атмосферу, ухуд-
шая сферу обитания человека, создавая экологические проблемы. 

Использование атомной энергии, на которую возлагались большие 
надежды, тоже не панацея, потому что тоже порождает проблемы, связан-
ные с экологией — вспомните сообщения о катастрофах на атомных стан-
циях. 

Поэтому так важно найти новые источники энергии, не связанные с 
углеводородным или ядерным топливом, более безопасные с экологической 
точки зрения. Так вот, использование энергии солнца позволяет экономить 
дорогую электроэнергию, поставляемую в дома энергетическими компани-
ями, и даже зарабатывать на поставках энергии в электрическую сеть, если 
таковое предусмотрено местным законодательством. 

Задача, решаемая в статье – это обеспечить автоматические питание 
макета Road SSL с помощью альтернативных источников питания. По пред-
варительным расчётам мощность которой составляет 380 мВт. Оптималь-
ным вариантом будет использование солнечных панелей совместно с акку-
муляторной батареей и резервным источником, что обеспечит питание, под-
зарядку и работу системы в бесперебойном режиме. 

Солнечные панели являются ключевым элементом предлагаемой си-
стемы и представляют собой несколько фотоэлементов, объединенных 
между собой, которые преобразуют энергию Солнца в постоянный электри-
ческий ток посредством фотоэлектрического эффекта. 
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Таблица 1 Типы солнечных панелей 
 Монокристаличе-

ские 
Поликристалличе-
ские 

Тонкоплёноч-
ные 

Аморф-
ные 

Достоин-
ства 

Небольшой вес, 
компактность, 
надёжность, долго-
вечность 

Небольшой вес, 
компактность, 
надёжность, долго-
вечность 

Устойчив к пы-
левым загрязне-
ниям, представ-
ляет собой 
плёнку, не сни-
жается 
КПД при отсут-
ствии солнечны 
лучей 

Низкая 
стои-
мость 

Недостатки Необходимость по-
стоянных пря-
мых лучей солнца 

Используется для за-
рядки ноутбуков, те-
лефонов 

Требуется боль-
шая пло-
щадь для уста-
новки 

Период 
жизни 
всего 5-10 
лет 

КПД, % 17 – 22  12 – 18  6 – 8  5 – 6  
 

Исходя из таблицы 1, для нашего расположения подойдёт монокри-
сталлические батареи, так как у них самый большой КПД и в нашей области 
круглогодично достаточно солнечно. 

Произведём расчёт цепи питания заряда и разряда аккумулятора. 
Таблица 2 Характеристики Arduino UNO 

Напряжение, В 7 – 12 
Ток, мА 40 
Мощность, мВт 380 

Таблица 3 Характеристики солнечной панели 
Напряжение постоянного тока, В 12 Ток короткого замыкания, А 0,61 
Напряжение при максимальной мощ-
ности, В 

17,6 Ток при максимальной мощ-
ности, А 

0,57 

Напряжение холостого хода, В 22,6 Номинальная мощность, Вт 10 
Таблица 4 Характеристики аккумулятора 

Напряжение максимальное, В 8,4 
Напряжение номинальное, В 7,4 
Ёмкость, мА/ч 650 

 

T=
∗

∗ ∗
;   

E – ёмкость, U – напряжение, P – мощность 
        KRA – коэффициент разряда аккумулятора(0,8) 
        KDE – коэффициент доступности ёмкости(0,85) 

=
650 ∗ 10 ∗ 8,4

380 ∗ 10 ∗ 0,8 ∗ 0,85
= 21,1 час 

Данная солнечная батарея зарядит аккумулятор за следующее время: 

з =
650 ∗ 10

0,57
= 1,14 ч 
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Рисунок 1 Схема устройства зарядки 

На рисунке 1 представлена схема устройства зарядки, которая обеспе-
чивает передачу генерированной энергии с солнечных панелей на аккуму-
лятор и Arduino. С помощью реле 1 и реле 2 происходит переключе-
ние между аккумулятором и блоком питания. Контроллер заряда бу-
дет следить, чтобы не было перезаряда аккумулятора и чтобы не требо-
вало питание, если аккумулятор разражен.  
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Аннотация 
Рассмотрен вопрос важности альтернативных источников энергии в нашей жизни. Описано 

обеспечение автоматической подачи электропитания. Произведён расчёт электрической цепи пи-
тания для заряда и разряда аккумулятора. Представлена структурная схема и её описание. 

Ключевые слова: альтернативные источники питания, солнечная батарея, аккумулятор, 
Road SSL. 

Анотація 
Розглянуте питання важливості альтернативних джерел енергії в нашому житті. Опи-

сано забезпечення автоматичної подачі електроживлення. Зроблено розрахунок електричного 
кола живлення для заряду і розряду акумулятора. Представлена структурна схема та її опис. 
Ключові слова: альтернативні джерела живлення, сонячна батарея, акумулятор, Road SSL. 

Abstract  
The question of the importance of alternative sources of energy in our lives. Described ensure 

automatic power supply. Manufactured calculation of electric power supply circuit to charge and dis-
charge the battery. The block diagram and its description. 

Keywords: alternative power sources, solar panel, battery, Road SSL. 
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СЕКЦІЯ 4 
«Енергетика, електротехніка та електромеханіка» 
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РОЗРАХУНОК ЗАНУЛЕННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ  

 
Гармаш Є.В., магістр, Alizabet1593@mail.ru  

ДонНТУ, Покровськ, Україна. 
 
Занулення — навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним про-

відником металевих не струмопровідних частин, які можуть опинитися 
під напругою (корпуси електроустаткування, кабельні конструкції, сталеві 
труби тощо) 

Занулення застосовується в трифазних чотири провідних електричних 
мережах напругою до 1000 В з глухо заземленою нейтраллю, а також в од-
нофазних двопровідних мережах з глухо заземленою нейтраллю. Занулення 
обов'язково в приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпеч-
них, а також у безпечних приміщеннях при напрузі вище 42 В змінного і 
вище 110 В постійного струму. 

Зануленню підлягають металеві не струмоведучих частини електро-
приймачів, в тому числі металеві корпуси електроприладів, контрольних та 
налагоджувальних стендів, трансформаторів, пускових і регулювальних ре-
остатів, переносних електроприймачів тощо При замиканні фази на зану-
лення корпус струм короткого замикання проходить через наступні ділянки 
ланцюга: нульовий провід, що володіє опором, обмотку трансформатора, 
фазний провід і дає сигнал на автоматичний вимикач АВ, який відключає 
електрообладнання. Від початку замикання фази А на корпус до спрацьову-
вання АВ електричний струм стікає в землю через повторне опір нульового 
дроту протягом 5 - 7 секунд. 

Мета занулення - знизити напругу на корпус в аварійний період і забез-
печити швидке відключення установки від мережі при замиканні фази на її 
корпус. У відповідності з цим занулення розраховується насамперед на від-
ключає здатність. 

За [1, с. 135] знайдемо опір обмоток трансформатора: 
ОмZm 129,0  

  Активний опір фазного дроти визначимо з виразу, Ом: 

 ,/ SlRф           (1) 

де  - питомий опір металу, з якого виконаний фазний провід, (для міді 
 = 0,018); 

l -  Довжина фазного проводу, м; 
S  - Перетин фазного дроту, 

144,0
25

200018,0



фR  

Внутрішнє індуктивний опір фазного дроту приймаємо, Ом: 
0фХ  
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Так як для запобіжників із плавкими вставками коефіцієнт кратності 
номінального струму k = 3, то очікуваний струм короткого замикання в ну-
льовому проводі дорівнює, А: 

,
ном

Jk
н

J                                          (2) 

де 
ном

J  - номінальний струм плавкої вставки запобіжника або автома-

тичного вимикача, А (100А). 
 

3001003 
ном

J  

 
Щільність очікуваного струму в нульовому провіднику, 

2/ ммА : 
 

,/ нSномJkнi        (3) 
  

де нS - площа перетину нульового проводу, 2мм . 
 

5,1200/1003 нi  
 
За  [2, с. 136] визначаємо 1R  і 1Х  - активне і внутрішнє індуктивне опору 

відповідно 1 км нульового провідника, Ом / км. 
 

45,11 R  87,01 Х  
 
Активне і внутрішнє індуктивне опору нульового проводу, Ом: 
 

 ,1 lRRН         (4) 
.1 lХX Н         (1.5) 

 
де l - довжина нульового проводу, км. 
 

,29,02,045,1 НR  
.174,02,087,0 НX  

  
Зовнішнє індуктивний опір провідників петлі «фаза - нуль», Ом: 
 

),/2ln(1256,0 dDlХ П        (6) 
де D - відстань між нульовими і фазовими проводами, м; 
d - діаметр провідника, м. 
 

,107,0)00564,0/2,02ln(2,01256,0 ПХ  
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Знайдемо опір провідників петлі «фаза - нуль», Ом: 
 

 ,107,0)00564,0/2,02ln(2,01256,0 ПХ     (7) 
 

,517,0)107,0174,00()29,0144,0( 22 ПZ  
Струм, що протікає через нульовий захисний провідник, А: 
 

,
)3/( Пm

Ф
Н ZZ

U
J


       (8) 

де ФU  - фазна напруга мережі, В; 
 

.9,392
)517,03/129,0(

220



НJ  

 
Таким чином, умова номН JkJ   виконується і відключення електродви-

гуна при пробої фази на корпус забезпечується (392,9 А ≥ 300А). 
Література 

1. Ємеліна, З.Р. Безпека життєдіяльності: учеб. посібник / С. Р. Ємеліна, Д. Р. Ємє-
лін; Краснояр. держ. техн. ун–т. – Красноярськ: ІСЦ КГТУ, 2000. – 183 с.  

2. Колот, В. о. Безпека проектованого об'єкта: метод. указ. з дипломного проекту-
вання для студентів напряму підготовки дипломованих фахівців 650800 - «Теплоенерге-
тика» (спец. 100500, 100700, 100800) / Ст. Ст. Колот, А. Н. Лєдяєва; Краснояр. держ. техн. 
ун-т. - Красноярськ: ІСЦ КДТУ, 2003.- 16 сек. 

Анотація 
Зан́улення — навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним провідником 

металевих не струмопровідних частин, які можуть опинитися під напругою. Метою за-
нулення є усунення небезпеки ураження людини під час пробою на корпус обладнання 
однієї фази мережі електричного струму. 

Ключові слова: Зан́улення, фазна напруга, струм. 

Аннотация 
Зануление — преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным 

проводником металлических не токопроводящих частей, которые могут оказаться под 
напряжением. Целью зануления является устранение опасности поражения человека при 
пробое на корпус оборудования одной фазы сети электрического тока.  

Ключевые слова: зануление, фазы напряжения и тока. 

Abstract 
Vanishing — deliberate electrical connection with zero protective conductor current-

carrying metal parts that can be energized. The purpose of the vanishing is the elimination of 
the risk of injury to a person in the breakdown on the body of the equipment single phase mains 
electrical current. 

Keywords: neutral earthing, the phase of voltage and current. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЫДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВА  

Держевецкий Виталий Владимирович, магистрант,                                
Vitalikver@yandex.ru  

Донбасская Государственная Машиностроительная Академия (ДГМА), 
Краматорск, Украина 

Электрический взрыв проводников (ЭВП) достаточно активно исследу-
ется в последние десятилетия. Интерес к этому явлению обусловлен бурным 
развитием физики высоких плотностей энергий, изучением экстремальных 
состояний вещества при высоких давлениях и температуре, рядом практи-
ческих применений, связанных с современными исследованиями в области 
энергетики, космической техники [1], промышленности, нанотехнологий и 
в других областях науки и техники. Некоторые явления, происходящие при 
ЭВП, оказываются достаточно сложными для строгих теоретических иссле-
дований. Поэтому, по-прежнему актуальна задача получения соотношений, 
описывающих взаимосвязь характера выделения энергии в проводнике в 
процессе взрыва с его физическими свойствами, основанных на методах те-
ории подобия [2]. 

Разработанная экспериментальная установка включает в себя такие ос-
новные блоки: СБП (силовой блок питания), БМК (блок микроконтроллера), 
БТК (блок транзисторного ключа). Для каждого из выходных напряжений 
установки произведены измерения, при различных длительностях импульса: 
20 мкс, 25 мкс, 30 мкс, 35 мкс, 40 мкс (рис. 1).  

В качестве нагрузки КЭЗ 
(контакт «электрод заготовка») 
использовался набор резисто-
ров. В ходе практических ис-
пытаний установки удалось по-
лучить массив данных, 
описывающий дискретные 
выходные значения токов, на-
пряжений, мощности, а также 
энергий импульса при различ-
ных значениях напряжения, и 
различной длительности элект-
рических импульсов. 

В программной среде 
Matlab собрана модель экспериментальной установки, главная цель исполь-
зования которой это сравнение экспериментальных данных с математиче-
ской моделью. Также полученные данные обработаны рядом специализиро-
ванных подпрограмм, разработанных в среде Matlab. 

 
Рисунок 1. Зависимость тока электриче-

ских импульсов от времени 
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Энергия электрических импульсов рассчитывалась методом дискрет-
ного интегрирования. Энергия  одного электрического импульса представ-
ляет собой интеграл по мощности данного импульса на временном проме-
жутке его существования (1). 

 =  (1) 

где:  — энергия,  — мощность. 
Для моделирования выходных характеристик экспериментальной уста-

новки выведен ряд уравнений, которые могли бы описать зависимости, по-
лученные в ходе практических исследований (рис. 2). 

Метод аналитического выравнивания заключается в построении урав-
нений регрессии, характеризующих зависимости уровней ряда выходных 
данных экспериментальной установки от напряжения (2). 

 

( мкс) = 2,7 ∙ 10 ∙ + 8,82 ∙ 10 ∙ − 1,78 ∙ 10 ; 

( мкс) = 4,6 ∙ 10 ∙ + 1,72 ∙ 10 ∙ − 7,61 ∙ 10 ; 

( мкс) = 4,6 ∙ 10 ∙ + 9,14 ∙ 10 ∙ − 1,97 ∙ 10 ; 

( мкс) = 8,2 ∙ 10 ∙ − 9,17 ∙ 10 ∙ + 6,2 ∙ 10 ; 

( мкс) = 1,1 ∙ 10 ∙ − 3,15 ∙ 10 ∙ + 3,63 ∙ 10 ; 

(2) 

где:  — энергия,  — напряжение. 
В результате моделирова-

ния и проведения эксперимен-
тов было установлено, что по-
грешность стендовой модели и 
реальной установки состав-
ляет не более 5%. 

Расхождения результатов 
полученных при моделирова-
нии и полученных экспериме-
нтально обусловлены следую-
щими факторами: математиче-
ская модель является идеали-
зированной моделью, поэтому 
все возможные потери тока и 
напряжения в ней не 
учитываются. Этот критерий 
зависит от рода и сопротивле-

ния проводников; частота и напряжение питающей сети постоянно изменя-
ется, что влечет за собой отклонения результатов полученных эксперимен-

 
Рисунок 2. Зависимость энергии электриче-

ских импульсов от напряжения блока питания 
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тальным путем; особенности конструкции установки и воздействие окру-
жающей среды на проводники влекут за собой искажение полученных дан-
ных, в результате воздействия электромагнитных полей или индуктивности. 

В целом экспериментальная установка может быть использована для 
осуществления синтеза  вещества  в импульсном электрическом разряде в 
режиме одиночного импульса или нанесения покрытия на металлическую 
поверхность из электрода или по слою порошка с целью повышения проч-
ностных характеристик материала. 

Література 
1. Бурцев В.А. Электрический взрыв проводников и его применение в электрофи-

зических установках / В.А. Бурцев, Н.В. Калинин, А.В. Лучинский. — М.: Энергоиздат, 
1990. — 217 с. 

2. Кумыш М.М. Исследование миллисекундного электрического взрыва металли-
ческих проводников / М.М. Кумыш, А.Л. Суркаев, В.И. Усачев // Письма в ЖТФ. Том 36, 
вып. 23. — 2011. — С. 97-104. 

Анотація 
Розроблено експериментальну установку для дослідження виділення енергії елект-

ричного вибуху,а також математична модель експериментальної установки. Зроблено 
математичний розрахунок енергії електричних імпульсів методом дискретного інтегру-
вання. Проведено дослідження процесів виділилася енергії експериментальним шляхом. 

Ключові слова: експериментальна установка, електричний вибух, виділення енер-
гії, синтез. 

Аннотация 
Разработана экспериментальная установка для исследования выделения энергии 

электрического взрыва, а также математическая модель экспериментальной установки. 
Произведён математический расчет энергии электрических импульсов методом дискрет-
ного интегрирования. Проведены исследования процессов выделившейся энергии экспе-
риментальным путём. 

Ключевые слова: экспериментальная установка, электрический взрыв, выделения 
энергии, синтез. 

Abstract  
An experimental setup for the study of the release of energy of the electric explosion, and 

the mathematical model of the experimental setup are developed. The mathematical calculation 
of the energy of the electrical impulses is produced by the method of discrete integration. The 
research of processes of the released energy is carried out experimentally. 

Keywords: the experimental setup, release of the explosion, electric energy, synthesis. 
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ЕЛЕКТРОПРИВОД В СИСТЕМІ РОЗПОДІЛЬНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ 

 
Остренко Д.О.,студент, ostrenko-dmitry2013@yandex.ua 

ДонНТУ, м Покровськ, Україна 
 
Робота присвячена розробці електропривода в системі розподільної 

генерації з електроживленням від альтернативних джерел енергії. 
Актуальність обумовлена  прагненням: 
1. забезпечити енергетичну незалежність електропривода; 
2. заощадити кошти на оплату електричної енергії; 
3. уникнути втрат енергії в електричної передачі. 
Постійно збільшується навантаження на мережі централізованого 

електропостачання, що призводить до їх перевантаження, частих аварій, 
економічних втрат, що виникають внаслідок погіршення якості електроене-
ргії, а також до перерв в електропостачанні. Одним з методів вирішення про-
блеми перевантаженості мереж є розподілена генерація енергії. У концеп-
цію розподіленої генерації добре вписуються відновлювані джерела енергії 
(ВДЕ), які в останні десятиліття показали свою здатність надати ефективні 
методи вирішення зазначених вище проблем. Крім того, генератори на базі 
ВДЕ є екологічно чистими джерелами енергії. 

Традиційний засіб електроживлення має наступні недоліки: 
1.Відбувається забруднення довкілля продуктами згорання. 
2.Відбуваються великі втрати енергії в довгих лініях передач. 
3.Енергетичні системи через свою величезність  стають нестійкими, 

що не забезпечує надійності електропостачання. 
Глобальна тенденція розвитку електроенергетики у світі-перехід до 

невеликих джерел енергії, які:  
1.Розташовані поблизу споживача;  
2.Не використовують корисних копалин для генерації електрики. 
Принцип роботи електропривода( АД с к.р.) в системі розподіленої 

генерації будується на тому, що електрична енергія, яка надходить з генера-
тора(сонячного чи вітрового) заряджає акумулятор, який в свою чергу жи-
вить зазначені електроприводи. Особливістю роботи від акумулятора є його 
великий внутрішній опір, який до того ж залежить від ступеня зарядженості, 
і тому змінюється напруга на виході акумулятора, яка теж залежить від сту-
пеня зарядженості. Для того щоб забезпечити стабільну роботу привода 
(тобто з заданої швидкістю або моментом в цих умовах) застосовують сис-
тему управління. Система управління складається з транзисторів та генера-
тора імпульсів. Ця система управління працює за принципом ШИМ-
керування.  Структурна схема роботи електроприводів в системі розподіле-
ної генерації представлена на рис. 1 
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Рисунок 1- Схема роботи електропривода в системі розподіленої генерації 

 

Моделювання роботи приводу змінного струму(рис 2.)

 
Рисунок 2- Схема моделі електроприводу при живленні від акумулятора 

 
Під час моделювання був обраний двигун - АД с к.р., напруга акуму-

ляторної батереї=660(В), застосували шести імпульсний IGBT-транзистор. 
Завдання на швидкість було задано 120(рад/с). Також передбачено зворот-
ній зв'язок по швидкості. 

При широтно-імпульсної модуляції кожний інтервал проводимості 
ключа ділиться на велику кількість інтервалів с тривалістю τ. 

 
 

 
Рисунок 3- Осцилограма зі  Scope1 

.





 U
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У роботі розглянута проблема живлення електроприводу в системі 
розподіленої генерації та розроблена система стабілізації приводу, яка від-
різняється тим, що з метою забезпечення необхідного режиму роботи елек-
тропривода в його схему управління включений регулятор напруги. 

На далі планується передбачати в створеній системі автоматичний 
ввід резерву. Також планується додати в схеми елементи, які б відповідали 
моделям альтернативних джерел енергії. 

Література 
1) Коргієв М.В. Розподілена генерація енергії з використанням відновлюваних 

джерел єнергії// Energy Fresh-.2010 c. 42-45 
2) Ахнімюк В.Н, Опейко О.Ф Проектування систем атоматизованого управління 

електроприводами. Посібник для вузів-1986р. 143с. 
3) Чорний О.П., Луговий А.В., Родькін Д.І. Моделювання електромеханічних си-

стем. Кременчук-2001р. 374с. 
4)Герман-Галкін С.Г. Matlab&Simulink. Проектування мехатроних систем на 

ПК//ред. Корона 2008.-368с. 
Анотація  

Представлено робота електропривода в системі розподіленої генерації.  
Розроблена система керування напруги електропривода, який за рахунок імпу-

льсного регулятора нормалізує напругу на його виході. Технічне рішення проекту пере-
вірено моделюванням в системі Matlab Simulink. 

Ключові слова: Акумулятор, Розподілена Генерація, Асинхронний Двигун, 
Matlab, Двигун Постійного Струму, Інвертор 

Аннотация 
Представлена работа электропривода в системе распределенной генерации.  
Разработана система управления напряжения электропривода, который за счет 

импульсного регулятора нормализует напряжение на его выходе. Техническое решение 
проекта проверено моделированием в системе Matlab Simulink. 

Ключевые слова: Аккумулятор, Распределенная Генерация, Асинхронный Дви-
гатель, Matlab, Двигатель Постоянного Тока, Инвертор 

Abstract 
Are the operations in the system of distributed generation.  
Developed a tension control system of the actuator, which is due to the pulse controller 

normalizes voltage at its output. The technical solution of the project is verified by simulation 
in Matlab Simulink. 

Keywords: Battery, Distributed Generation, induction Motor, Matlab, DC Motor, In-
verter. 
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РАСЧЕТ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА  

 
Гармаш Е.В., магистрант, Alizabet1593@mail. ru; 

Любименко Е.Н., к.ф.-м.н., доцент, olena.liubymenko@donntu.edu.ua 
ДонНТУ, г. Покровск, Украина 

 
Известно, что в солнечный день суммарное среднегодовое солнечное 

излучение на территории Украины, варьируется от 1000 кВт*ч/(м2*год) в 
северной и центральной части страны до 1350 кВт*ч/(м2*год) на Крымском 
полуострове и южной части Одесской области. Сделаем расчет для Восточ-
ной Украины и возьмём для этого региона солнечное излучение 1250 
кВт*ч/(м2*год).  

Представим условный солнечный коллектор, площадью в 2 м2 
Черную матовую сторону направляем к солнцу, По сути это будет, 

имеет 100%-е поглощение тепла. Для внутренней стороны (теневая сто-
рона), одним из самых важных моментов является хорошая теплоизоляция, 
для снижения тепловых потерь. Как правило, теплоизоляция плоских колле-
кторов устанавливается толщиной около 70 мм такая защита напыляется зе-
ркальным слоем алюминия, что позволяет в итоге уменьшить потери тепла 
за счет отражения и конвекции [1]. Подсчитаем потери тепла, происходящие 
на теневой стороне. Коэффициент теплопередачи равен 0,03 Вт/м*град. С 
учетом толщины и перепада температуры, например в 45 градусов, получим 
потери равные:  

                                  0,03/0,07 * 45 = 19,3 Вт.                                          (1) 
Излучение торцевой части солнечного коллектора практически одина-

ковые, трубы и тд. В соответствии с этим будем считать теплопотери рав-
ными 38,6 Вт~50 Вт. 

Так как учитывая постоянное изменение погоды и то, что солнечный 
коллектор не всегда чист. Будем брать для расчета поток энергии равным 
1200 Вт/м2. 

Теплоемкость воды 4,187 кДж/кг*град или 4187 Дж/кг*град. Для даль-
нейшего расчета нам понадобиться соотношение Ватта к Джоуля, будет ра-
вно: 

                                        1 Ватт = 3600 Дж.                                             (2) 
На нагревание 1 кг воды (1 литра) на один градус потребуется примерно 

1,163 Вт. 
Выводим условную величину для нашего солнечного коллектора, пло-

щадью в 2 м2: 
    Q = 1200 / 1,163 = 1031,8.                                           (3) 

Для удобства будет ее считать Q = 1032 Дж/кг*град. 
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В данном расчёте не учтены все теплопотери коллектора. Ведь по мере 
его разогревания, он начинает излучать много конвекционного тепла и с 
внешней (черной матовой) поверхности. Исходя, с расчёта коллектора на-
греет воду до 70-90 градусов.  

Если взять во внимание то, что начальная температура воды примерно 
10 градусов, то температура горячей будет 10 + 45 = 55 градусов. Именно 
такая вода нам нужна для использования. 

Чем тоньше солнечный коллектор, тем быстрей он нагреет воду. 
Мы можем использовать два варианта для накапливания горячей воды. 

Первый вариант: Большое количество солнечных коллекторов разработано 
по рециркуляционной схеме. Для этого на нужен бак (с подпиткой от напо-
рного бака) с хорошей теплоизоляцией (это нам нужно для получения эффе-
кта термоса). К баку подключаем солнечный коллектор. Вода из бака посто-
янно циркулирует через солнечный коллектор и подогревается. В этой 
схеме холодная вода перемешивается с уже нагретой водой. В которой об-
щая температура, повышается (с начала вода сначала становится чуть теп-
лее и постепенно нагревается, пока не дойдет до своей критической темпе-
ратуры или же до того  как зайдет солнце).   

Если взять во внимание то, что расход воды на семью из 4-х человек 
составит примерно 300 литров в сутки, то надо иметь запас горячей воды 
хотя бы 100 литров. Если учесть то, что солнечный коллектор готовит 150 
литров воды где-то за 3-4 часов. То такую схему лучше использовать, на-
пример, с мая по сентябрь, когда есть достаточное количество солнца и ночи 
теплые. Тогда вода не будет успевать сильно, остыть даже с плохой термои-
золяцией  

Второй вариант, рациональный, заключается в следующем: В состав си-
стемы входит водонапорный бак, солнечный коллектор минимального 
объема (3-5 литров) и бак-накопитель (термос) на 50-100 литров. Солнечный 
коллектор должен быть оборудован либо термоклапаном (как автомобиль-
ный термостат), либо термореле (биметаллическая пластина) с электрокла-
паном. Второе реализовать проще. 

Этот процесс нагревания воды проходит следующей системе. Вода в 
солнечном коллекторе нагревается за 15-25 минут до 40-60 градусов. Сра-
батывает реле, открывается клапан и вода сливается в термос-накопитель. 
Бак-накопитель должен быть небольшой (50 литров), дополнительно обору-
дован ТЭН-ом (на случай длительного отсутствия солнечной погоды) и ма-
ксимально эффективно теплоизолирован. Так как небольших размеров, то 
горячая вода уже будет готова через 20 минут. При этом горячая вода не-
прерывно продолжает поступать. То за полтора часа будет готово 30 литров 
горячей воды. 

Как только термос полностью наполнится, процесс остановится, а вода 
будет, как и прежде греться в коллекторе. Стоит использовать немного 
воды, как она тут же заполнит освободившееся пространство. 
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Для этой схемы со сливом в термос можно без проблем использовать 
несколько солнечных коллекторов, ориентированных под разными углами 
к плоскости движения Солнца. Например, на юго-восток и юго-запад. Тогда 
с утра начнет греть воду восточный коллектор, днем будут работать оба, а 
во второй половине дня – западный. Такой же способ можно применить и в 
системе с рециркуляцией. 

Полную окупаемость всех затрат на покупку солнечного оборудования 
по оценкам специалистов можно ожидать от одного до трех лет. Срок 
службы оборудования (до 20 лет) значительно превышает этот термин оку-
паемости. 
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Аннотация 
Cолнечные коллекторы для нагрева воды — перспективный вид нагревательного обо-

рудования. Внедрение этих систем сейчас — правильное решение. В качественном и быст-
ром получении такого современного, мощного и экономного отопительного оборудова-
ния заинтересованы как хозяева частных домов, так и владельцы предприятий. Гелиоэнер-
гия — неиссякаемый источник электричества и тепла. А приобретение солнечных коллекто-
ров, успешно использующихся для нагревания воды, — экономически выгодное капитало-
вложение, оценённое по достоинству многими людьми.  

Ключевые слова: Солнечные коллекторы, нагрев воды, экономичность, расчет, солне-
чная энергетика. 

Анотація 
Сонячні колектори для нагріву води — перспективний вид нагрівального обладнання. 

Впровадження цих систем зараз — правильне рішення. В якісному і швидкому отриманні 
такого сучасного, потужного і економного опалювального обладнання зацікавлені як влас-
ники приватних будинків, так і власники підприємств. Гелиоэнергия — невичерпне джерело 
електрики і тепла. А придбання сонячних колекторів, успішно використовуються для 
нагрівання води, — економічно вигідне капіталовкладення, оцінений по достоїнству ба-
гатьма людьми. 

Ключові слова: Сонячні колектори, нагрів води, економічність, розрахунок, сонячна 
енергетика. 

Abstract  
Solar collectors for water heating is a perspective view of a heating equipment. The introduc-

tion of these systems now is the right decision. Quality and fast receipt of such modern, powerful 
and economical heating equipment are in the interest of the owners of private houses and business 
owners. Helioenergy — an inexhaustible source of electricity and heat. And the acquisition of solar 
collectors which have been successfully used for water heating — a cost effective investment is 
appreciated by many people. 

Keywords: Solar collectors, water heating, efficiency, calculation, solar energy. 
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УСТРОЙСТВА ПУСКА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 

Автор Юрченко Александр Владимирович, Godzi@i.ua 
ДонНТУ г. Покровск Украина 

 
Люминесцентная лампа — газоразрядный источник света, в котором 

электрический разряд в парах ртути создаёт ультрафиолетовое излучение, 
которое преобразуется в видимый свет с помощью люминофора — напри-
мер, смеси галофосфата кальция с другими элементами. 

Световая отдача люминесцентной лампы в несколько раз больше, чем 
у ламп накаливания аналогичной мощности. Срок службы люминесцент-
ных ламп около 5 лет при условии ограничения числа включений до 2000, 
то есть не больше 5 включений в день. 

При работе люминесцентной лампы между двумя электродами, находя-
щимися в противоположных концах лампы, горит дуговой разряд. Лампа 
заполнена инертным газом и парами ртути, проходящий электрический 
ток приводит к появлению УФ излучения. Это излучение невидимо для че-
ловеческого глаза, поэтому его преобразуют в видимый свет с помощью яв-
ления люминесценции. Внутренние стенки лампы покрыты специальным 
веществом — люминофором, которое поглощает УФ излучение и излучает 
видимый свет. Изменяя состав люминофора, можно менять оттенок свече-
ния лампы. В качестве люминофора используют в основном галофосфаты 
кальция и ортофосфаты кальция-цинка.(рис. 1) 

Любая газоразрядная лампа в 
отличие от лампы накаливания, не 
может быть включена напрямую в 
электрическую сеть. Причин для 
этого две: 

Первая, в «холодном» состо-
янии люминесцентная лампа обла-
дает высоким сопротивлением и для 
зажигания в ней разряда требу-
ется импульс высокого напряжения 

Вторая, люминесцентная лампа 
после возникновения в ней разряда 

имеет отрицательное дифференциальное сопротивление, поэтому, если в 
цепь не будет включено сопротивление, возникнет короткое замыкание и 
лампа выйдет из строя. 

Для решения этих проблем применяют специальные устройства —
балласты (пускорегулирующие  аппараты). Наиболее распространённые на 
сегодняшний день схемы подключения: с электромагнитным балластом 
(ЭмПРА) и неоновым стартером, и с электронным балластом. 

 
Рисунок 1. Принцип работы люминес-

центной лампы 
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Электромагнитный балласт представляет собой электромагнит-
ный дроссель с определённым индуктивным сопротивлением, подклю-
чаемый последовательно с лампой (лампами) определённой мощности. По-
следовательно нитям накала лампы подключается стартер, представляю-
щий собой неоновую лампу с биметаллическими электродами и конденса-
тор(рис. 2). 

Дроссель формирует за счёт са-
моиндукции запускающий импульс 
(до 1 кВ), а также ограничивает ток 
через лампу за счёт индуктивного со-
противления.  

В настоящее время преимущес-
твами электромагнитного балласта 
являются простота конструкции и 
низкая стоимость.  

В тоже время среди недостатков 
долгий запуск, потребление боль-
шого количества энергии дросселем, 
малый cos φ(0,35—0,50). Низкочас-

тотное (50 Гц) гудение пластин дросселя, которое возрастает с его старе-
нием, мерцание лампы с удвоенной частотой сети (100 Гц), которое негати-
вно может сказаться на зрении, большие габариты и значительная масса (не-
сколько килограмм). При отрицательных температурах лампы под-
ключённые с использованием стартёрно—дроссельной схемы могут не за-
жигаться вообще.  

Принимая во внимание все недостатки данной схемы включения был 
создан ЭПРА( электронный пускорегулирующий аппарат), который питает 
лампы током с напряжением не сетевой частоты (50-60 Гц), а высокочасто-
тным (25—133 кГц), в результате чего заметное для глаз мигание ламп ис-
ключено.  

Потребление электроэнергии люминесцентными светильниками при 
использовании электронного балласта обычно на 20—25 % ниже. Материа-
льные затраты (медь, железо) на изготовление и утилизацию меньше в не-
сколько раз.  

В отличие от электромагнитного балласта для работы электронного 
балласта не требуется отдельный стартер, так как такой балласт в общем 
случае способен сформировать необходимые последовательности напряже-
ний сам. Существуют различные способы запуска люминесцентных ламп. 
Чаще всего электронный балласт подогревает катоды ламп и прикладывает 
к катодам напряжение, достаточное для зажигания лампы. 

Существует множество вариантов реализации электронных балластов. 
Можно представить характерную для многих устройств этого типа общую 

 
Рисунок 2. Схема подключения ламп с 

ЭмПРА 
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блок- схему, которая за небольшими исключениями, используется во  всех 
ЭПРА(рис.3). 

Среди преимуществ ЭПРА 
стоит отметить следующие: не 
вызывают мерцание ламп и не 
создают шума, потребляют 
меньше энергии и имеют 
меньшие габариты и вес, прод-
левают срок службы источника 
света. 
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Анотація 
Представлені загальні характеристики люмінесцентних ламп та пристроїв  їх пуску. 

Виконав аналіз переваг та недоліків найбільш розповсюджених пускових пристроїв, та-
ких як електромагнітний баласт зі стартером та більш сучасний електронний баласт. Ро-
зглянуто схеми ввімкнення та принципів роботи пускорегулюючих приладів. 

Ключові слова: Люмінесцентна лампа, баласт, дросель, стартер.  

Аннотация 
Представлены основные характеристики люминесцентных ламп и устройств для их 

запуска. Произведен анализ преимуществ и недостатков основных пусковых устройств, 
таких как электромагнитный балласт со стартером и более современный электронный 
балласт. Рассмотрены схемы включения и принципов работы пускорегулирующих 
устройств. 

Ключевые слова: Люминесцентная лампа, балласт, дроссель, стартер. 

Abstract  
The abstracts main characteristics of  fluorescent lamps and devices for running. The anal-

ysis of the advantages and disadvantages of the main triggers, such as electromagnetic ballast 
with starter and a modern electronic ballast. The schemes and incorporating principles of bal-
lasts. 

Keywords: Fluorescent lamps, ballast, throttle, starter.  
  

 
Рисунок 2.Блок-схема типичной реализации 

ЭПРА 
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МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ З 
ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ ПІД ЧАС ОДНОФАЗНИХ 

ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ 

Нечай A. П., ann.nechay96@mail.ru 
Шкабура C.В., svetashkabura@rambler.ru 

ДонНТУ, м.Покровськ, Україна 
 
Електричні мережі 6-35кВ отримали широке поширення і відносяться 

до мереж, що працюють з ізольованою нейтраллю. Найбільш  розповсюдже-
ним видом пошкодження в цих мережах є металеві або дугові однофазні за-
микання на землю, які супроводжуються перенапругами; ферорезонанс-
ними процесами; переходом однофазних замикань на землю у міжфазні ко-
роткі замикання; пошкодженнями трансформаторів напруги та неселектив-
ними відключеннями споживачів релейним захистом. 

Під час замикання підвищується напруга на ізоляції непошкоджених 
фаз і імпульсні перенапруги при замиканні через дугу. Перенапруги можуть 
викликати пробій ізоляції на іншій фазі, що призводить до протікання вели-
ких струмів подвійного замикання на землю. Дуга може викликати виго-
ряння кабелів і заліза двигунів. Для оцінки впливів струмів замикання на 
землю, необхідності їх компенсації потрібно знати величини струмів зами-
кання[1].  

Ця тема освітлена у магістерських роботах студентів ДонНТУ ( Борзе-
нко О.С. «Дослідження режимів роботи мереж з ізольованою нейтраллю при 
замиканнях фази на землю», Циганкова В.А. «Ефективність способів обме-
ження перенапруг в мережах 6-10 кВ при замиканнях фази на землю», Але-
січа Н.С. «Підвищення ефективності функціонування мереж 6-10 кВ в ре-
жимах замикання на землю»), що в котрий раз доводить актуальність про-
блеми. 

В даній роботі ми розглядаємо особливості роботи мережі с ізольова-
ною нейтраллю під час однофазних замикань на землю, а також моделюємо 
замикання за допомогою створеної схеми мережі. 

У момент замикання фази на землю виникає перехідний процес, при 
якому струми і напруга нульової послідовності змінюються за складним за-
коном і можуть значно перевищувати встановлені значення. У цих умовах 
можливі помилкові спрацьовування захисту. Отже, при обґрунтуванні захи-
сту від однофазних замикань на землю необхідно розглядати і враховувати 
струми і напруга нульової послідовності в перехідних режимах[2]. 

Одним з основних недоліків захистів, що реагують на встановлені зна-
чення параметрів режиму, є недостатня чутливість, а також неселективність 
дії. Причинами такого становища є: недосконалість принципів побудови за-
хистів, несприятливе співвідношення параметрів мережі, що захищається, 
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низькі технічні характеристики апаратури, що використовується для реалі-
зації захистів.  

Була створена модель мережі для симуляції однофазного замикання на 
землю в пакеті прикладних програм MATLAB в додатку Simulink. Модель 
вдосконалена завдяки заміні ліній із зосередженими параметрами лініями з 
розподіленими параметрами. Це дозволяє більш точно проаналізувати пере-
хідні процеси, які виникають при однофазному замиканні на землю. 

В нашій моделі були використані наступні елементи: джерело жив-
лення мережі, лінії з розподіленими параметрами, трансформатори струму 
нульової послідовності, споживачі, котушка Петерсена, комутаційні та ви-
мірювальні пристрої. 

 
Під час моделювання ми почергово симулювали мережу з котушкою 

Петерсена та без неї. Після симуляції виявлений позитивний вплив викори-
стання котушки Петерсена, що полягає в стабілізації роботи мережі завдяки 
компенсації ємнісних струмів під час однофазного замикання на землю. З 
порушенням симетрії фазних напруг, в нульовому виводі трансформатора 
котушки з'являється потенціал, величина якого залежить від характеру за-
микання на землю: чим нижче напруга на фазному проводі, тим вище на-

 
 

Рисунок 1. Модель мережі для симуляції однофазного замикання на землю 
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пруга в нейтралі, а відповідно і напруга прикладена до котушки. Теорети-
чно, найідеальнішій компенсації ємнісного струму замикання на землю, мо-
жна досягти резонансним налаштуванням котушки Петерсена[3]. 

Таким чином,були розглянуті особливості роботи мережі с ізольованою 
нейтраллю під час однофазних замиканнях на землю, а також створена мо-
дель,що симулює замикання в мережі. В подальшому планується вдоскона-
лення даної моделі з метою визначення оптимальних методів налаштування 
котушки Петерсена та забезпечення селективної роботи релейного захисту.  
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Анотація 

Приведені особливості роботи мережі з ізольованою нейтраллю при однофазних 
замиканнях на землю. З’ясовано недоліки захистів та  створено модель симуляції даної 
мережі. 

Ключові слова: мережа з ізольованою нейтраллю, однофазне замикання на землю, 
котушка Петерсена, компенсація ємнісного струму. 

Аннотация 

Приведены особенности работы сети с изолированной нейтралью при однофазных 
замыканиях на землю. Выяснены недостатки защит и создано модель симуляции данной 
сети. 

Ключевые слова: сеть с изолированной нетралью, однофазное замыкание на землю, 
катушка Петерсена, компенсация емкостного тока. 

Abstract 

Peculiarities of the network with insulated neutral at single-phase earth faults. Elucidated 
protection gaps and created a simulation model of the network. 

Keywords: network insulated neutral, single-phase ground fault, Petersen coil, the 
capacitive current compensation. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6-35 КВ 
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Бордюков Виталий Евгеньевич, бакалавр, vitalyalya@gmail.com 

Донецкий Национальный Технический Университет, Покровск, Украина 
 
Одной из наиболее широко распространенных проблем в электриче-

ских сетях являются внутренние перенапряжения в рабочих электрических 
сетях 6-35 Кв. Перенапряжения делятся на коммутационные - возникающие 
за счет технологических переключений, аварийные — например, при ударе 
молнии, резонансные вследствие резонанса контура и различные ферроре-
зонансные. 

80 % от всех видов аварий в электрических сетях связаны с однофаз-
ными замыканиями на землю. 

70 % пробоев развиваются в междуфазные короткие замыкания. 
90 % повреждений начинается с пробоя изоляции на землю. 
60 % замыканий на землю носят характер дугового перенапряжения. 
Вся вышеперечисленная статистика постоянно наносит значительный 

ущерб, в том числе и экономический, повреждая электрооборудование с по-
следующим его выходом из строя.  Одной из наиболее эффективных мер по 
защите электрических сетей от перенапряжения является включение в ней-
тральную точку трехфазной сети — дугогасящего реактора (ДГР). 

Дугогасящие реакторы (ДГР) – это электрические аппараты, которые 
позволяют компенсировать емкостные  токи, возникающие при однофазном 
замыкании на землю в электросети с изолированной нейтралью. Аппараты 
используют для заземления нейтрали в трехфазных сетях мощностью 6,10, 
и 35 кВ. 

При однофазном замыкании на землю возникает электрическая дуга, 
разрушающая как изоляционный материал, так и сам провод кабеля. Если 
емкость будет превышать показатель в 20-30 А, однофазное замыкание пе-
рейдет к двух-, или трехфазному, что приведет к отключению линии. В ре-
зультате все подключенные к линии потребители останутся без электричес-
тва. 

Чтобы избежать обесточивания электрической сети, используют дуго-
гасящий реактор, который во время заземления уравнивает показатели ем-
костной проводимости сети с показателями индуктивной проводимости ре-
актора. В месте замыкания емкостные токи суммируются с индуктивными 
в равных долях, что приводит к устранению, максимальному гашению эле-
ктрической дуги. Это позволяет не только избежать аварийных ситуаций, но 
и сохранить все токоведущие цепи (проводники электричества) в неприкос-
новенном состоянии. Работа электрической сети с изолированной нейтра-
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лью по нормам не должна превышать более 6 часов. Этого времени доста-
точно, для того, чтобы найти место замыкания и провести все необходимые 
ремонтные работы. 

Дугогасящие реакторы делятся на три вида: неуправляемые ДГР, управ-
ляемые дугогасящие реакторы со ступенчатой и плавной регулировкой эле-
ктрического напряжения. 

Способы настройки аппарата делят дугогасящие реакторы на три кате-
гории: 

Плунжерные дугогасящие реакторы. При увеличении зазора снижа-
ется индуктивность. 

Дугогасящие реакторы с подмагничиванием. Функционируют на ос-
нове принципа работы магнитного усилителя. 

Ступенчатые дугогасящие реакторы. Увеличение/ уменьшение ин-
дуктивности варьируется от количества рабочих витков. 

Дугогасящие реакторы по способу управления: 
Неуправляемые. Здесь индуктивность является величиной неизмен-

ной, поменять ее можно только вручную. При этом процедура перенаст-
ройки технически сложная, и требует отключения аппарата. 

Приводные реакторы. Перенастройку индуктивности у таких аппара-
тов можно делать, не прибегая к его выключению. 

Дугогасящие реакторы с измерителем емкости. Такие аппараты спо-
собны автоматически проводить замер емкости в электрической сети, и 
изменять индуктивность, оптимально подгоняя ее под текущие показатели 
емкости. 

Если обобщить, то можно сказать, что изменения в распределительной 
сети происходит постоянно, а значит изменять индуктивность реактора ну-
жно также оперативно, приближая ее к текущим показателям емкости тока 
в сети. Сделать это возможно, как способом коммутационных операций, ко-
торые призваны уменьшить или увеличить количество витков/секций в реа-
кторе, так и за счет постоянной настройки воздушного зазора, который на-
прямую влияет на индуктивность аппарата. 

Дугогасящий реактор – сегодня, это современные с технологической 
точки зрения аппарат, который оснащается цифровыми системами управле-
ния. Их возможности значительно расширены, так как не ограничиваются 
простыми замерами емкости, и изменением показателей индуктивности. Те-
перь это полный сбор данных о замыкании, которые формируется в статис-
тику, а также телеметрия, позволяющая специалистам, обслуживающим 
сеть в короткие сроки находить места замыкания и устранять их. 

Важность дугогасящих реакторов измерить очень сложно, так как са-
мой распространенной проблемой в электрических сетях является замыка-
ние на землю. На сегодняшний день система компенсации сети – это един-
ственная возможность грамотно и в короткие сроки устранить соответству-
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ющие нарушения. Даже пара часов без электроэнергии для любого предпри-
ятия отражается колоссальными финансовыми потерями. По сути, дуго-
гасящие реакторы неоценимы по важности. 
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Анотация 
В докладе вкратце изложены основные опасности, возникающие при перенапряже-

нии сетей и их последствия. Целью доклада является показать возможность использова-
ния дугогасящих реакторов как меру защиты в высоковольтных сетях. Применение дан-
ных устройств позволит не только предотвратить аварии, но и сохранить токонесущие 
части в целости. 

В докладе приведены основы конструкции дугогасящего реактора и главные прин-
ципы работы.  

Анотація 
У доповіді коротко викладені основні небезпеки, що виникають при перенапру-

женні мереж і їх наслідки. Метою доповіді є показати можливість використання дугога-
сних реакторів як міру захисту в високовольтних мережах. Застосування даних пристроїв 
дозволить не тільки запобігти аварії, але і зберегти струмонесучі частини в цілості. 

У доповіді наведено основи конструкції дугогасного реактора і головні принципи 
роботи. 

Abstract 
The report summarizes main risks arising from networks overvoltage and their 

consequences. The aim of the report is to show the possibility of using arc suppression reactors 
as a measure of protection in high voltage networks. The use of these devices will not only 
prevent accidents but will also keep the current-carrying parts in one piece. 

The report shows the basics of arc suppression coil design and basic principles of 
operation.  
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КВАНТОВАННАЯ ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТ 
ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Чашко М.В., к.т.н., доцент, markchashko@rambler.ru 
Зиновьев С.Н., к.н.т., доцент, ceprey@yandex.ru 
Гончарова В.М., ассистент, Vika0920@email.ua 

Красноармейский индустриальный институт ГВУЗ ДонНТУ, г. Покровск, Украина 

Актуальность проблемы. В Украине наблюдается растущий интерес 
к интенсивно развивающейся во всем мире концепции электроэнергетики 
Smart Grid [1]. В соответствии с этой концепцией локальная территория 
снабжена несколькими генерирующими мощностями разной природы и ак-
кумулирующими устройствами. Они должны обеспечить электропотреби-
телей надежно, экологически чисто и с минимальными потерями. Между 
генерирующими, аккумулирующими и потребляющими электрическую 
энергию объектами должны быть обеспечены экономичные по потерям 
устройства электропередачи. Существующие технологии электропередачи 
не обеспечивают такой экономичности: согласно отчетам Минтопэнерго 
Украины потери электроэнергии в электрических сетях составляют более 
14% энергии.  

Анализ предыдущих исследований. Исследования в области пере-
дачи энергии ведутся многие десятилетия. Однако известные работы, как 
показано в обзоре [2], посвящены исключительно передаче энергии анало-
говым процессом и не затрагивают альтернативных способов, в частности, 
передачи энергии импульсами.  

Цель – представить условия, в которых квантование потока электро-
энергии способно обеспечить снижение ее потерь в линиях передачи. 

Материал и результаты исследования. Идея работы заключается в 
том, что электрическая энергия при передаче поступает не непосредственно 
в нагрузку, а предварительно в емкость, вбирающую энергию и электриче-
скую, и магнитного потока линии, так что при тех же потерях мощности, 
обусловленных током линии, потребителю передается дополнительно энер-
гия магнитного потока. Это приводит к уменьшению относительных потерь. 

Понятие. Устройство передачи энергии содержит (рис.1, а) источник 
энергии постоянного или переменного тока, линию передачи, полупровод-
никовые ключи, приемник энергии, накопитель энергии, нагрузку. Допол-
нительно устройство может содержать элементы, согласующие импульс-
ную передачу с аналоговым источником энергии и аналоговой нагрузкой (на 
рисунке не показаны).  

Для передачи энергии ключи периодически замыкаются, так что по ли-
нии ток импульсами (квантами) проходит в накопитель, и из накопителя в 
нагрузку (рис.1, б). 
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Создана теоретическая модель передачи, связывающая энергетические 
параметры (мощность, переданную нагрузке и рассеянную) с временными 
параметрами (длительностью и периодом импульсов) и параметрами линии 
(ее индуктивностью и омическим сопротивлением) и определены условия, 
при которых передача энергии импульсами эффективна (относительные по-
тери квантованной передачи ниже, чем традиционной аналоговой). Указан-
ные теоретические модели созданы для электропередачи постоянного тока 
и переменного однофазного и трехфазного. 

Определяются потери в линии и переданная мощность за период им-
пульсов, а затем их отношение. Потери в  линии, как известно, 
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где РИ – потери мощности в линии при квантованной передаче, Вт; T – 
период импульсов, с; RЛ – омическое сопротивление линии, Ом; i – ток в 
импульсе, А; t – время, с. 

 
Рисунок 1 – Передача энергии импульсами:  
 а – схема, б – временная диаграмма 

Импульс тока – это ток заряда 
конденсатора от источника 
энергии через омическое сопро-
тивление и индуктивность ли-
нии. Емкость конденсатора 
принимается такой, чтобы обес-
печить колебательный заряд, 
так что импульс – это поло-
винка синусоиды от нуля до 
нуля тока. Период колебания 
обусловлен индуктивностью 
линии и емкостью конденса-
тора, амплитуда – волновым со-
противлением цепи индуктив-
ность – емкость. Строго говоря, 
и период и амплитуда зависят 
от омического сопротивления 
линии, но для линий электропе-
редач эта зависимость невелика 
и принята незначимой. 

Так что мгновенное значение тока в импульсе 

 t
U

i 


 sin , (2) 

где U – напряжение источника энергии, В; ρ – волновое сопротивление 
цепи индуктивность – емкость, Ом; ω – круговая частота колебаний контура 
индуктивность-емкость, с-1. 
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Через параметры цепи волновое сопротивление, период и частота вы-
ражаются следующим образом. 

 
С

ЛL
 ;     





2

T ;    
СLЛ

1
 . (3) 

Здесь обозначено LЛ – индуктивность линии, Гн; C – емкость конденса-
тора, Ф. 

С учетом приведенных выше формул после интегрирования и алгебра-
ических преобразований выражение для потерь в линии 
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И 2 


UR
p Л . (4) 

Мощность, передаваемая по линии в конденсатор 
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где uC – мгновенное значение напряжения на конденсаторе, В.  

  idt
C

uC

1 . (6) 

На основании формул (2), (6) и (5) интегрированием и алгебраическими 
преобразованиями показано[3], что переданная за период в конденсатор 
мощность  

 



2

И

U
P .  (7) 

Из выражений для мощности и потерь следует, что они не зависят от 
нагрузки. Это кажущееся парадоксальным явление обусловлено тем, что 
энергия по линии передается не непосредственно в нагрузку, а в конденса-
тор, так что ток линии обусловлен волновым сопротивлением цепи, а не 
нагрузкой.   

Для определения целесообразной области применения, квантованная 
передача сравнивается с передачей аналоговой, традиционной по относи-
тельным потерям. Относительные потери в квантованной передаче:  
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В аналоговой передаче:   

 
Н

Л

А

А
А R

R

P

p
p  . (9) 

гдеpА , pА и  PА – соответственно, относительные и абсолютные Вт, по-
тери мощности и переданная по линии мощность Вт, в аналоговой передаче; 
RН – сопротивление нагрузки, Ом. 

Область, рациональная по относительным потерям, описывается нера-
венством: 
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Алгебраическими преобразованиями получено выражение для области 
параметров, в которой относительные потери в линии в квантованной пере-
даче меньше, чем в передаче постоянным током: 

 
H

Л

R

L
T 4 , (11) 

То есть, чтобы передача квантами была экономичней, чем аналоговая, 
период повторения квантов должен быть как минимум вчетверо меньше, 
чем отношение индуктивности линии к сопротивлению нагрузки.  

Выводы. Существуют параметры электропередачи (индуктивность ли-
нии, сопротивление нагрузки), при которых квантование потока энергии 
обеспечивает меньшие относительные потери в линии, чем аналоговая пе-
редача энергии. Длительность кванта, обеспечивающая снижение потерь, 
пропорциональна отношению индуктивности линии передачи к сопротив-
лению нагрузки. 
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Анотація 
Доведена технологія електропередачі, що забезпечує зниження втрат енергії в лінії 

в порівнянні з традиційною аналоговою технологією. Енергія передається по лінії імпу-
льсами (квантами) в ємність, локалізовану біля навантаження, а в навантаження надхо-
дить з ємності. Зниження відносних втрат зумовлено більшою потужністю, що переда-
ється, за рахунок передачі в навантаження енергії магнітного поля лінії.  

Ключові слова: імпульси струму, передана потужність, втрати енергії  

Аннотация 
Представлена технология электропередачи, обеспечивающая снижение потерь 

энергии в линии по сравнению с традиционной аналоговой технологией. Энергия пере-
дается по линии импульсами (квантами) в емкость, локализованную вблизи нагрузки, а 
в нагрузку поступает из емкости. Снижение относительных потерь обусловлено большей 
передаваемой мощностью за счет передачи в нагрузку энергии магнитного поля линии. 

Ключевые слова: импульсы тока, переданная мощность, потери энергии.  

Abstract  
The technology power, with reduced energy losses in the line as compared with traditional 

analog technology. Energy is transferred through the pulses into capacitor, close to the load, the 
load comes from the capacitor. Reduction of losses due to the greater relative power transmitted 
through the transfer of the load of the magnetic field lines. 

Key words: pulses, transmitted power, loss of energy. 
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