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РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ЗАМІНИ КЛЮЧОВИХ ТРАНЗИТНИХ 

МАРШРУТИЗАТОРІВ 

Воропаєва А.О.1, к.т.н., доц, anna.voropaieva@donntu.edu.ua  
1 Донецький Національний технічний університет, Покровськ, Україна 

Впровадження нових сервісів і все більш активна передача разом з го-

лосом даних і мультимедійної інформації призводить до значного збіль-

шення обсягів трафіку в мережах мобільного зв'язку. Ефективність викори-

стання мережевих ресурсів і їх вартість набувають все більш вагомого зна-

чення і виходять на перший план при проектуванні і модернізації існуючої 

інфраструктури. Орієнтуючись на перспективи розвитку концепції IoE го-

ловною задачею оператора зв’язку є забезпечення інтелектуальної обробки 

та доставки послуг, що здійснюється на основі даних – це означає, що підк-

лючення мають працювати постійно, а сервіси відповідати з практично  ну-

льовими затримками  в часі, що призводить у свою чергу до надання сервісу 

поза часовими і просторовими обмеженнями [1]. 

В стандартному розумінні мережевого представлення (у вигляді пло-

щин даних та контролю) постає проблема відсутності модульності, що при-

зводить до того, що навіть за наявності добре продуманого протоколу мар-

шрутизації, рішення про передачу пакетів в тому чи іншому напрямку прий-

мається кожним роутером самостійно. Концепція SDN забезпечує програму 

контролю, яка виходячи із завдань, що ставлять перед собою оператори, ви-

словлює вимоги до політики і правил передачі і може створювати механізми 

пересилки практично будь-якої складності [2].  

Одним із ключових викликів в сценаріях маршрутизації є досягнення 

балансування навантаження. В даний час процедура балансування трафіку 

між маршрутизаторами для настройки переадресації маршрутів відбува-

ється в вручну. Так, якщо модель руху трафіку змінилася, конфігурація за 

маршрутами повинна бути змінена відповідно до нової моделі вручну. Для 

збільшення ефективності цього сегмента необхідне рішення для оптимізації 

балансування навантаження [3]. Технологія SDN відіграє ключову роль у 

пропонованому рішенні, що дозволяє автоматизувати балансування трафіку 

навіть у многовендорних шлюзах. Описаний в попередніх роботах автора 

[4] алгоритм впровадження концепції SDN  до транспортного сегменту ме-

режі було реалізовано за допомогою програмного пакету на мові C++ у се-

редовищі розробки програмного забезпечення  Microsoft Visual Studio 2010 

Express. Алгоритм знаходження ключових вузлів базується на принципі, що 

у кожному шляху від одного вузла до іншого має бути хоча б один SDN-

комутатор. Виходячи з введеної користувачем кількості а також з’єднань 

між ними, знаходяться усі можливі шляхи від 1-го до останнього вузла. Далі 

за принципом найбільшої кількості суміжних вузлів, обирається вузол, який 

теоретично буде замінено. Якщо він є в усіх можливих шляхах, то це буде 
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єдиний замінюваний на 2-му кроці виконання алгоритму маршрутизатор. 

Якщо ж ні, то далі за тим самим принципом обирається другий маршрути-

затор, що може бути замінений. Таким чином, з множини усіх вузлів мережі 

обирається підмножина замінюваних маршрутизаторів так, що усі можливі 

шляхи від одного вузла до іншого мають у своєму складі хоча б один 

елемент з обраної підмножини. 

Для прикладу реалізації запропо-

нованого алгоритму взято абстрактну 

транспортну мережу оператора 

зв’язку, яка скаладається з семи вуз-

лів та задається матрицею інформа-

ціфних тяжінь (рисунок 1). Після вве-

дення даних у вкладці «Граф сети» 

відображається топологія заданої 

мережі (рисунок 2). 

Реалізація дає можливість після 

натисканні кнопки «Переход на 

SDN» відстежити покрокове рі-

шення алгоритму заміни ключових 

транзитних маршрутизаторів (рису-

нок 4). Алгоритм знаходження клю-

чових вузлів базується на принципі, 

що у кожному шляху від одного ву-

зла до іншого має бути хоча б один 

SDN-комутатор. 

Виходячи з кількості вузлів, вве-

деної користувачем, а також з’єднань 

між вузлами, знаходяться усі мож-

ливі шляхи від 1-го до останнього ву-

зла. Далі за принципом найбільшої 

кількості суміжних вузлів, обирається 

вузол, який теоретично буде замі-

нено. Якщо він є в усіх можливих 

шляхах, то це буде єдиний замінюва-

ний на 2-му кроці виконання алгори-

тму маршрутизатор.  

Якщо ж ні, то далі за тим самим 

принципом обирається другий роу-

тер, що може бути замінений. Таким 

чином, з множини усіх вузлів мережі 

обирається підмножина замінюваних 

маршрутизаторів так, що усі можливі 

Рисунок 1.   Матриця інформаційних 

тяжінь мережі оператора зв’язку 

Рисунок 2.  Топологія мережі 

Рисунок 4.  Покрокова заміна маршру-

тизаторів 

Рисунок 5.  Покрокова заміна маршру-

тизаторів 
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шляхи від одного вузла до іншого мають у своєму складі хоча б один еле-

мент з обраної підмножини.  

Як видно з рисунка, в досліджуваній топології необхідно замінити 4 ма-

ршрутизатори для коректної роботи мережі. 
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http://www.sigcomm.org/node/3488. 
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учених, аспірантів та студентів, м. Покровськ, 23-27 травня 2016 р.: тези доповідей  - 

Покровськ, ДонНТУ. – С. 59-61. 

Анотація 

В роботі запропоновано програмне рішення для реалізації алгоритму заміни клю-

чових транзитних маршрутизаторів мережі при етапах її модернізації, яке на відміну від 

існуючих враховує кількість суміжних вузлів мережі. 

Ключові слова: модернізація, транзитний маршрутизатор, вузол мережі. 

Аннотация 

В работе предложено программное решение для реализации алгоритма замены 

ключевых транзитных маршрутизаторов сети на этапах ее модернизации, которое, в от-

личии от существующих, учитывает количество смежных узлов сети. 

Ключевые слова: модернизация, транзитный маршрутизатор, узел сети. 

Abstract  

A software solution was proposed to implement the algorithm for replacing the key transit 

routers of the network at the stages of its modernization, which, in contrast to existing ones, 

takes into account the number of adjacent nodes of the network. 

Keywords: modernization, transit router, network node. 
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ПРО ЗАСТОСУВАННЯМ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ ДО 

ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ 

С’янов О.М., доктор технічних наук, професор, 

Alexandr.sianov@gmail.com; 

Косухіна О.С., кандидат технічних наук, доцент, e_kos@ukr.net 

Кузьмін І.О., студент, kuzminigor666@ukr.net; 

 

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське. Україна 

Найбільш широко розповсюдженим методом обробки цифрових сигна-

лів є перетворення Фур'є. Однак воно має ряд недоліків, які привели до по-

яви і розробки нових вдосконалених методів цифрового аналізу нестаціона-

рних сигналів. Серед недоліків перетворення Фур’є можна виділити усере-

днення характерних особливостей по всій тривалості сигналу, що робить не-

доцільним застосування даного методу при необхідності аналізу змін сиг-

налу в часі. На сьогоднішній день все більшого розповсюдження отримують 

вейвлет-перетворення. Цей інструмент дозволяє отримати частотно-часове 

уявлення сигналу, що аналізується. Дослідження останніх років показали, 

що вейвлетні перетворення дозволяють ефективно боротися з шумами [1,2], 

виконувати стиснення даних [2] і легко адаптуються до форми сигналу, ха-

рактеру шуму [3]. 

Вейвлети представляють собою математичні функції, що дозволяють 

аналізувати різні частотні компоненти даних. Аналіз сигналів проводиться 

в площині вейвлет-коефіцієнтів, які визначаються інтегральним перетво-

ренням сигналу. 

При стисненні шумів використовують видалення високочастотних 

складових  з складових спектру сигналу. При застосуванні вейвлетного ро-

зкладання це може бути реалізовано безпосереднім видаленням деталізова-

них коефіцієнтів високочастотних рівнів. Шумові компоненти можна розг-

лядати у вигляді множин локальних особливостей сигналів. Це дозволяє 

створювати адаптивні системи очищення сигналів від шумів в залежності 

від їх особливостей. Операція стиснення сигналів з вилученням малозначи-

мих значень вейвлет-коефіцієнтів виконується на основі визначення поро-

гових обмежень їх значень. 

Модель зашумленного сигналу зазвичай приймається адитивною:  

 

     neknfns  , з рівномірним кроком по аргументу n  

де  nf корисна інформаційна складова 

 ne шумовий сигнал, наприклад, білий шум певного рівня з середнім 

нульовим значенням.  
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Процедура видалення шуму сигналу виконувалась в середовищі Matlab 

та складалася із таких операцій: 

- декомпозиція: вибирається вейвлет і рівень розкладу N, обчислю-

ється вейвлет-розклад початкового сигналу до рівня N; 

- порогова обробка деталізуючи коефіцієнтів: для кожного рівня від 

1 до N вибирається поріг і застосовується м’яка порогова обробка 

деталізуючих коефіцієнтів; 

- реконструкція: проводиться вейвлет-реконструкція, що заснована 

на початкових апроксимуючих коефіцієнтах рівня N та модифіко-

ваних деталізуючих коефіцієнтах рівнів від 1 до N. 

Результати розрахунків деяких сигналів представлені на рис.1-2. 

 

Рис. 1 – Сигнал до очищення 

 

Рис.2 – Сигнал після очищення 

 

З рис.2 видно, що вейвлет-перетворення дали можливість вилучити ви-

сокочастотні складові в сигналі не змінюючи інформативну частину сиг-

налу. 
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Анотація 
На сьогоднішній день все більшого розповсюдження для цифрової обробки сигна-

лів отримують вейвлет-перетворення. Вони представляють собою математичні функції, 

які дозволяють аналізувати різні частотні компоненти даних. Вейвлет-перетворення дали 

можливість вилучити високочастотні складові в сигналі не змінюючи інформативну ча-

стину сигналу. 

Ключові слова: цифрова обробка, сигнали, шум, вейвлет-перетворення. 

 

Аннотация 
На сегодняшний день все большее распространение для цифровой обработки сиг-

лов получают вейвлет-преобразования. Они представляют собой математические функ-

ции, позволяющие анализировать различные частотные компоненты данных.         

Вейвлет-преобразования позволили убрать высокочастотные составляющие в сигнале, 

не изменяя информативную часть сигнала. 

Ключевые слова: цифровая обработка, сигналы, шум, вейвлет-преобразования. 

 

Abstract 
Today, wavelet transforms are becoming more common methods for digital signal pro-

cessing. These are mathematical functions that allow you to analyze different frequency com-

ponents of the data. Wavelet transforms made it possible to remove high-frequency components 

in the signal without changing the informative part of the signal. 

Keywords: digital processing, signals, noise, wavelet transformations. 
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ЦИФРОВА ОБРОБКА СИГНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛІС 

Харитонюк К.М., магістрант, win7viena@gmail.com; 

Волокита В.В., бакалавр; 

Марченко С.В., к.ф.м.н., доцент; 

С’янов О.М., д.т.н., професор, alexander.sianov@gmail.com 

Дніпровський Державний Технічний Університет, 

 м. Кам'янське, Україна 

 

Цифрові способи обробки сигналів з використанням пристроїв на ос-

нові програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС) є перспективними і 

актуальними, оскільки вони дозволяють реалізувати велику кількість спосо-

бів обробки, перетворення, кодування, модуляції, зберігання інформації в 

цифровому вигляді. Обробка сигналів в цифровому вигляді має наступні пе-

реваги перед аналоговим: габаритні розміри фільтрів, дешевизна, можли-

вість реалізації програмно-визначуваного пристрою обробки сигналів. 

Багато цифрових фільтрів (ЦФ) досить просто реалізувати у вигляді фі-

льтру зі скінченною імпульсною характеристикою (FIR-фільтр). Однак, при 

підвищених вимогах до вибірковості таких фільтрів, необхідні значні апа-

ратні та обчислювальні витрати, що накладає обмеження на практичну реа-

лізацію FIR-фільтрів на основі традиційної цифрової електроніки. Це обме-

ження можна подолати, використовуючи пристрої на основі ПЛІС. 

У даній роботі розглядається метод проектування цифрового фільтру 

нижніх частот на ПЛІС фірми Xilinx. Для математичного моделювання не-

рекурсивного цифрового фільтра в середовищі Xilinx Design Suite 14.7 був 

створений вхідний тестовий сигнал в середовищі Matlab, його вид приве-

дено на рис. 1. Сигнал представляє собою суму двох косинусоїдальних сиг-

налів з амплітудами A=10000, A1=4000 і частотами f1=1 кГц та f2=10 кГц. 

Цей сигнал математично описується виразом: 
 

1 1 2
I= *cos(2* *f * ) *cos(2* *f * )A t A t 

 

де: A, A1 — амплітуда косинусоїдальних сигналів;  

      f1, f2 — частота цих сигналів. 

 

Для розрахунку коефіцієнтів фільтру була використана утиліта середо-

вища Matlab filterDesigner [1]. Фільтр має наступні параметри: частота дис-

кретизації вхідних сигналів — 100 кГц; смуга пропускання до — 2кГц; 

смуга придушення на рівні 80 дБ — 5кГц, нерівномірність АЧХ фільтру в 

смузі пропускання 0,01 дБ. В результаті розрахунку був отриманий фільтр 

низьких частот 111-го порядку, амплітудно-частотна характеристика якого 

представлена на рис. 2. 
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Рисунок 1.  Вхідний тестовий 

сигнал 

Рисунок 2.  Фільтр низьких частот в 

 утиліті filterDesigner 
 

 

Розраховані коефіцієнти фільтру форматі файлу *.coe переносяться у 

блок генерації цифрових фільтрів «Fir Compiler v5.0» середовища Xilinx 

Design Suite 14.7 [2] . Інтерфейс блоку генерації цифрових фільтрів предста-

влений на рис. 3. 

Для моделювання роботи нерекурсивного фільтру використовується за-

сіб для верифікації логічних схем iSim Simulator [3]. Хід процесу моделю-

вання показаний на рис. 4. 

Після завершення моделю-

вання, отримані дані були інтерп-

ретовані за допомогою Matlab у 

вигляді графіку вихідного сигналу 

цифрового фільтру, представле-

ний на рис. 5. 

Як можна бачити на рис. 5, 

гармонічна складова вхідного тес-

тового сигналу з частотою 10 кГц 

в результаті обробки досліджува-

ним нерекурсивним фільтром ни-

зьких частот з пропускною здатністю 2 кГц була значно ослаблена. 

Але варто відзначити, що тепер вихідний сигнал цифрового фільтру на 

частоті 1 кГц має більшу амплітуду, ніж у вхідному тестовому сигналі. Цей 

ефект посилення сигналу є наслідком цілочисельного представлення усіх 

коефіцієнтів фільтру, створених в середовищі Matlab. Посилення фільтрів 

слід обов'язково враховувати в схемах цифрової обробки сигналів на ПЛІС. 

Однак посилення фільтра можна і повністю виключити шляхом «відки-

дання» молодших розрядів вихідного сигналу, що еквівалентно при предс-

тавленні вихідного сигналу фільтра в двійковому вигляді поділу на 2M, де M 

— кількість «відкиданих» розрядів. Сама процедура «відкидання» може 

здійснюватися як за допомогою спеціально розробленого засобами  

мови VHDL програмно-апаратного блоку, так і безпосередньо за допомогою 

блоку генерації цифрових фільтрів «Fir Compiler v5.0». 

 
Рисунок 3.  Інтерфейс блоку генерації циф-

рових фільтрів «Fir Compiler v5.0» 
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Анотація 

Розглянуто моделювання цифрових фільтрів в середовищі Xilinx Design Suite 14.7. 

Проведено аналіз результатів моделювання.. 

Ключові слова: ПЛІС, Xilinx, Matlab. 

Аннотация 

Рассмотрено моделирование цифровых фильтров в среде Xilinx Design Suite 14.7. 

Проведен анализ результатов моделирования. 

Ключевые слова: ПЛИС, Xilinx, Matlab. 

Abstract  

The design of digital filters is considered in the environment of Xilinx Design Suite 14.7. 

The analysis of design results is conducted. 

Keywords: FPGA, Xilinx, Matlab. 

 

  

  
Рисунок 4. Процес моделювання цифрового 

фільтру за допомогою засобу 

верифікації логічних схем iSim 

Рисунок 5. Результат моделювання циф-

рового фільтру за допомогою засобу 

верифікації логічних схем iSim 
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РОЗРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОГО КАНАЛУ КОНЦЕНТРАЦІЇ 

ВУГЛЕВОДНІВ У ВИХЛОПНИХ ГАЗАХ АВТОМОБІЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТУ 

Ігнатьєва В.Ю., магістрант, vikkittoria150595@gmail.com; 

Зорі А.А., д.т.н., проф., anatolii.zori@donntu.edu.ua 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

м. Покровськ, Україна 

Актуальність досліджень. Вихлопні гази автомобільного транспорту 

є основним джерелом токсичних речовин двигуна внутрішнього згорання та 

є неоднорідною сумішшю різних газоподібних речовин з різноманітними хі-

мічними та фізичними властивостями, що складається з продуктів повного 

та неповного згорання палива, надмірного повітря, аерозолів і різних мікро-

домішок (як газоподібних, так і у вигляді рідких і твердих частинок), що 

надходять з циліндрів двигунів в його випускну систему. У своєму складі 

вони містять близько 300 речовин, більшість з яких є токсичні [1]. 

Підвищуються вимоги до складу вихлопних газів автомобілів, що в 

свою чергу призводить до зниження граничнодопустимих концентрацій 

(ГДК) небезпечних складових у вихлопі та підвищенню вимог до систем 

аналізу концентрацій складових вихлопних газів автомобілів. Спираючись 

на сучасні засоби мікроелектроніки необхідно вибрати методи і засоби, які 

забезпечують підвищення чутливості та точності вимірювального контролю 

складових вихлопних газів. 

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є обґрунтування вимог до 

вимірювального каналу концентрації вуглеводнів у вихлопних газах авто-

мобільного транспорту. Для досягнення мети в роботі сформульовані та ви-

рішені задачі: 

– визначити діапазону вимірювання концентрації газових компонент у 

вихлопних газах автомобільного транспорту; 

– розробити вимірювальний канал концентрації газів групи вуглевод-

нів. 

Результати досліджень. Проведений аналіз промислових засобів кон-

тролю концентрації газових компонент у вихлопних газах автомобільного 

транспорту, Встановлено, що під час вимірюванні концентрації оксиду вуг-

лецю в діапазоні від 0 до 5 об.% та СnНm від 0 до 3000 ppm, вимірювачі забез-

печують необхідну точність вимірювання відповідно до ДСТУ 4277. При 

вимірюваннях в необхідних діапазонах від 0 до 1 об.% і від 0 до 1000 ppm 

відповідно, похибка вимірювання виходить за допустимі межі. 

У зв'язку з тенденцією збільшення загальносвітового попиту на детек-

тори газів групи вуглеводнів, більше 10 мільйонів штук в рік, фірма 

FIGARO відповідно до вимог європейських (EN50291) і американських 
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(UL2034) стандартів за точністю вимірювання (20%), економічності та ін-

шим параметрам, для СnНm детекторів розробила електрохімічний датчик 

газів групи вуглеводнів з рідким електролітом – TGS5042-B00 (див. рис. 1) 

з двома електродами для паяння на плату. Новий датчик виконаний в кор-

пусі від звичайної пальчикової батареї AA і здатний тривалий час працю-

вати в діапазоні температур від – 40 до + 70°С при лінійній залежності вихі-

дної напруги від концентрації СnНm в діапазоні від 0 до 10000 ppm. Серед 

основних сфер застосування цих датчиків можна відзначити: побутові дете-

ктори газу і CН-монітори для індустріального застосування, керування сис-

темою вентиляції в місцях паркування автотранспорту усередині гаражів і 

будівель, CН детектори для річкового і морського транспорту, детектори по-

жежі, керування заслінкою подачі зовнішнього повітря до салону автомо-

біля. На рисунку 2 зображена розроблена схема вимірювального каналу з 

датчиком  TGS5042 [2]: 
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Рисунок 1. Зовнішній ви-

гляд TGS5042-B00 

Рисунок 2. Принципова схема включення 

TGS5042 

 

З електроду WORKING (+) датчик генерує електричний струм, який пе-

ретворюється до вихідної напруги інвертуючим операційним підсилювачем 

(ОППС) з низьким струмом витоку, оскільки великий струм витоку ОППС 

може зарядити датчик TGS5042, як акумуляторну батарею, до потенціалу, 

який перевищуватиме максимальну напругу зсув ОППС, унаслідок цього 

вихідні значення будуть не вірними. Коли до виводів TGS5042 приклада-

ється зовнішня напруга, датчик може вийти з ладу. Максимальний значення 

напруги, що прикладається, повинно бути не більш 10 мВ. Для виключення 

виникнення зовнішнього потенціалу на датчику рекомендується паралельно 

його виводам включати захисний резистор або J-FET транзистор, що зами-

кає виводи датчика між собою, коли напруга живлення вимикається. 
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На корпусі датчика TGS5042 наноситься кодово-маркувальна інформа-

ція, за якою можна взнати номер виробничої серії, штрих-код і індивідуаль-

ний коефіцієнт чутливості датчика до СН, в даному випадку 1,027nA/ppm. 

Висновки 

1. Під час вимірюванні концентрації оксиду вуглецю у діапазоні від 0 

до 5 об.% та СnНm від 0 до 3000 ppm, вимірювачі забезпечують необхідну 

точність вимірювання відповідно до ДСТУ 4277.  

2. Під час вимірювання в діапазонах від 0 до 1 об.% і від 0 до 1000 ppm 

відповідно, похибка вимірювання виходить за допустимі межі. Тому запро-

поновано для діапазону від 0 до 1000 ppm використовувати в розробленій 

електронній системи вимірювальний канал на основі електрохімічного дат-

чика газів групи вуглеводнів з рідким електролітом – TGS5042-B00. 

Література 

1. Вихлопні гази автомобілів [Електронний ресурс]. – Електронні данні. – Режим 
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Анотація 

Визначено діапазон вимірювання концентрації газових компонент у вихлопних га-

зах автомобільного транспорту. Для забезпечення необхідної точності вимірювання в ді-

апазоні від 0 до 1000 ppm в розробленій електронній системи використаний вимірюваль-

ний канал на основі електрохімічного датчика вуглеводнів. 

Ключові слова: вуглеводень, оксид вуглецю, концентрація, діапазон, електрохіміч-

ний датчик, вимірювальний канал. 

Аннотация 

Определен диапазон измерения концентрации газовых компонент в выхлопных га-

зах автомобильного транспорта. Для обеспечения требуемой точности измерения в диа-

пазоне от 0 до 1000 ppm в разработанной электронной системы использован измеритель-

ный канал на основе электрохимического датчика углеводородов. 

Ключевые слова: углеводород, оксид углерода, концентрация, диапазон, электро-

химический датчик, измерительный канал. 

Abstract 

The range of measuring the concentration of gas components in exhaust gases of motor 

transport. To ensure the required measurement accuracy in the range from 0 to 1000 ppm in the 

electronic system used by the measuring channel based on the electrochemical sensor of hydro-

carbons. 

Keywords: hydrocarbon, carbon monoxide, concentration, range, electrochemical sensor, 

measuring channel. 

  

http://autonotes.info/vyhlopnye-gazy/
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО РОЗРОБКИ ВИМІРЮВАЛЬНОГО 

КАНАЛУ ВИТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

Рубан А.О., магістрант, ruban.anya@ukr.net; 

Вовна О.В., д.т.н., доц., oleksandr.vovna@donntu.edu.ua 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

м. Покровськ, Україна 

Актуальність досліджень 

Порівняльний аналіз засобів вимірювання витрат і кількості природ-

ного газу дозволяє стверджувати, що поки найкращим способом їх вимірю-

вання в газовій промисловості є метод змінного перепаду тиску [1]. Тому 

розробка електронних систем, які забезпечують значення відносної похибки 

вимірювання перепаду абсолютного тиску у межах від 1,0 до 2,5 % є актуа-

льним. 

Мета та задачі дослідження 

Метою роботи є розробка та обґрунтування вимог до розробки вимірю-

вального каналу електронної системи витрат природного газу на основі ме-

тоду змінного перепаду тиску. Для досягнення мети в роботі сформульовані 

та вирішені задачі: 

– розробити вимоги до вимірювального каналу електронної системи ви-

трат природного газу; 

– оцінити величини складових похибок вимірювання датчиком надлиш-

кового тиску. 

Результати досліджень 

Електронна система, що розробляється, призначена для вимірювання та 

реєстрації параметрів потоку природного газу способом змінного перепаду 

тиску на стандартних звужуючих пристроях і в системах зі застосуванням 

датчиків об'ємної витрати газу. У електронній системі виконується вимірю-

вання: 

– надлишкового (абсолютного) тиску і перепаду тиску за допомогою ін-

тегральних мостових тензоперетворювачів у цифрове значення тиску і пере-

паду тиску; 

– температури контрольованого середовища за допомогою термопере-

творювача опору в цифрове значення температури. 

За виміряним значенням тиску, перепаду тиску та температури спосо-

бом змінного перепаду тиску на пристрої звуження потоку виконується роз-

рахунок витрат і кількості природного газу. 

Структурну схему вимірювального каналу надлишкового тиску наве-

дена на рисунку 1, де позначено ДТ – датчик тиску; ВМ – вимірювальний 

резистивний міст; ДОН – джерело опорної напруги; ДП – диференційний 

підсилювач; НП – нормуючий підсилювач. 
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ДПДТ НПВМ

ДОН

 
Рисунок 1. Структурна схема каналу вимірювання 

надлишкового тиску 

 

Вимоги до вимірювального каналу надлишкового тиску: 

– діапазон вимірювання надлишкового 

тиску, Р, МПа (кгс/см2)             від 0 до 6 (від 0 до 60); 

– приведена похибка вимірювання надлишкового тиску, %       1,5 ; 

– значення абсолютної похибки вимірювання 

надлишкового тиску, Р, МПа (кгс/см2)             0,1 (1,0); 

– діапазон вимірювання вихідного сигналу  

вимірювального каналу, UВИХ, В         від 0 до + 2,5; 

– опір навантаження вимірювального каналу RH, кОм         не менше 2; 

– напруга джерела живлення вимірювального каналу, UЖ, В              5; 

– діапазон робочих температур вимірювального 

        каналу, CT ,         від – 60 до + 60. 

Принципову схему тензоперетворювача Д 16 приведено на рисунку 2. 

 

1

2 4
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+ 
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Рисунок 2. Принципова схема тензоперетворювача Д 16 

 

Характеристика перетворення тензоперетворювача Д 16 описується лі-

нійною функцією виду: 
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Діапазон зміни вихідного напруги тензоперетворювача Д 16 під час 

зміни надлишкового тиску від 0 до 6 МПа дорівнює: 
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Похибка вимірювання тиску тензоперетворювачем Д 16, яка обумов-

лена температурним дрейфом (     ССТ  60060...60 ) діапазону ви-

хідного сигналу (  
С

Т

U ВИХ 



10

%
15,0...10,0 ), дорівнює: 
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Похибка вимірювання тиску тензоперетворювача Д 16, яка обумовлена 

варіаціями вихідного сигналу, дорівнює: 
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Похибка вимірювання тиску тензоперетворювача Д 16, яка обумовлена 

нелінійністю характеристики перетворення, дорівнює: 
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Сумарна похибка вимірювання тиску тензоперетворювача, яка обумов-

лену трьома складовими: 

– похибка від дрейфу діапазону вихідного сигналу 
Т

ТП

 ; 

– похибка від варіації вихідного сигналу ВС

ТП
 ; 

– похибка від нелінійності характеристики перетворення вимірюваль-

ного перетворювача тиску НЛ

ТП
  [2]: 

            .МПа09,0063,0031,0054,0
222222

  НЛ

ТП

ВС

ТП

Т

ТПТП
 

Значення відносної похибки вимірювання надлишкового тиску не пере-

вищує 1,5 %, тому розроблена структура вимірювального каналу надлишко-

вого тиску може бути використана для проектування електронної системи 

контролю витрат природного газу в трубопроводі. 
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Висновки 

Обґрунтовані та розроблені вимоги до вимірювального каналу надлиш-

кового тиску електронної системи витрат природного газу в трубопроводі. 

Розроблені вимоги дозволяють виконати проектування вимірювального ка-

налу системи. Виконано оцінку метрологічних характеристик вимірюваль-

ного каналу надлишкового тиску. Отримано значення абсолютної похибки 

вимірювання надлишкового тиску, яке не перевищує 0,09 МПа у діапазоні 

від 0 до 6 МПа. Значення відносної похибки вимірювання не перевищую 

1,5 %, що повністю задовольняє вимогам нормативної документації до ви-

мірювальних систем витрат природного газу. 
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свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки: ГОСТ 30319.1-

96 – [Действующий от 1997-07-01]. – М.: Издательство стандартов, 1996. – 28 с. 

2. Сергеев А.Г. Метрология: [учебник] /А.Г. Сергеев. – М.: Логос, 2005. – 272 с. 

Анотація 

Обґрунтовані та розроблені вимоги до вимірювального каналу надлишкового тиску 

електронної системи витрат природного газу в трубопроводі. Виконано оцінку метроло-

гічних характеристик вимірювального каналу надлишкового тиску. Відносне значення 

похибки вимірювання не перевищую 1,5 %, що повністю задовольняє вимогам нормати-

вної документації до вимірювальних систем витрат природного газу. 

Ключові слова: природний газ, витрата, надлишковий тиск, температура, вимірю-

вальний канал, електронна система. 

Аннотация 

Обоснованы и разработаны требования к измерительному каналу избыточного дав-

ления электронной системы расхода природного газа в трубопроводе. Выполнена оценка 

метрологических характеристик измерительного канала избыточного давления. Значе-

ние относительной погрешности измерения не превышает 1,5%, что полностью удовле-

творяет требованиям нормативной документации к измерительных систем расхода при-

родного газа. 

Ключевые слова: природный газ, расход, избыточное давление, температура, изме-

рительный канал, электронная система. 

Abstract 

The requirements to the measuring channel of excess pressure of the electronic system of 

natural gas flow in the pipeline. The estimation of metrological characteristics of a measuring 

channel of an overpressure is executed. The value of the relative error of measurement does not 

exceed 1.5%, which fully meets the requirements of regulatory documentation for measuring 

systems of natural gas consumption. 

Keywords: natural gas, flow, overpressure, temperature, measuring channel, electronic 

system. 
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РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОННОЇ 

СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ МУТНОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ 

Запорожченко В.М., магістрант,vladimirza987@gmail.com; 

Зорі А.А., д.т.н., проф., anatolii.zori@donntu.edu.ua 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

м. Покровськ, Україна 

Актуальність досліджень 

Частинки діаметром більш 100 нм зумовлюють мутність води. Мутність 

є характерною для поверхневих вод водоймищ з достатньо високою швид-

кістю течії. Мутність води визначають гравіметричним і нефелометричним 

методами [1]. Гравіметричний метод базується на зважуванні осаду, який 

просушений до постійної маси разом із фільтром при 105С. Осад отриму-

ють після пропущення через фільтр визначеного об’єму води. Цей метод то-

чний, але потребує багато часу для виконання. Фотоелектронефелометрич-

ний метод визначення мутності базується на здатності зважених частинок 

розсіювати світло [2]. Фіксація інтенсивності світлового потоку прово-

диться за допомогою фотоелементів. Таким чином, задача розробки та ство-

рення засобів вимірювального контролю мутності питної води є актуаль-

ною. 

Мета та задачі дослідження 

Метою роботи є підвищення чутливості та точності вимірювання мут-

ності питної води завдяки використанню додаткового вимірювального ка-

налу розсіяного світла під кутом 90º. Для досягнення мети в роботі сформу-

льовані та вирішені задачі: 

– розробити вимоги до проектування електронної системи; 

– розробити структуру електронної системи визначення мутності пит-

ної води. 

Результати досліджень 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) за насідками впливу на 

здоров'я мутність не нормує, проте з погляду зовнішнього вигляду рекомен-

дує, щоб мутність була не вищою 5 NTU (нефелометрична одиниця мутно-

сті), а для знезараження – не більш 1 NTU. Співвідношення між основними 

одиницями вимірювання мутності 1 FTU(ЕМФ)=1 FNU=1 NTU. 

Перерахунок до мг/л залежить від матеріалу та сильно змінюється від  

1 NTU = 0,13 мг/л (кремнезем у вигляді діатоміту) до 1 мг/л (каоліну). 

Вимоги до вимірювального контролю мутності питної води: 

– діапазон вимірювання мутності, NTU           від 0 до 10; 

– абсолютне значення основної похибки 

вимірювання мутності, NTU                0,05; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
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– відносне значення похибки вимірювання мутності, NTU, %           0,5. 

Фотометричний метод є єдиним розповсюдженим методом визначення 

мутності питної води. Турбідіметричний та нефелометричний метод є схо-

жими методами, які відрізняються тим, що нефелометрія характеризує кіль-

кісну оцінку відбитого світла, що розсіюється від часток, а турбідіметрія – 

оцінка світла, що проходить крізь суспензію з непрозорими частками. Нефе-

лометричний метод з’явився як розвиток турбідіметричного методу та у те-

перішній час турбідіметрія є частка нефелометрії. На практиці можна ство-

рювати нефелометри, які будуть реєструвати світло не тільки під кутом 90, 

але і під іншими кутах, в тому числі і нульовому, як у турбодіметрії. 

Розв’язання проблеми полягає в тому, щоб визначати кількість світла, 

яке розсіяно під кутом до падаючого світла, а потім співвідносити кількість 

розсіяного під кутом світла з реальною мутністю зразка. Вважається, що кут 

в 90° дозволяє забезпечити найбільшу чутливість до розсіювання на части-

нках. Більшість сучасних пристроїв визначає розсіювання під кутом 90° 

(див. рис. 1). 

1 2 4

5

6

7

3

 
Рисунок 1. У нефелометричних вимірюваннях мутності визначається 

за світлом, розсіяно під кутом 90° 

 

На рисунку 1 позначено: 1 – джерело випромінювання; 2 – лінза; 

3 – щілина; 4 – скляна вимірювальна комірка; 5 – світло, що пройшло; 

6 – розсіяне світло під кутом 90; 7 – детектор. 

Завдяки своїй чутливості, точності та застосування в широкому діапа-

зоні розмірів і концентрацій частинок, нефелометр був визнаний в Станда-

ртних методах як переважний пристрій для визначення мутності. Також пе-

реважними одиницями вираження мутності сталі нефелометричні одиниці 

мутності NTU. У опублікованих американським Управлінням з довкілля 

охорони «Методах хімічного аналізу води і стоків» нефелометричний метод 

також визначає нефелометрію як метод визначення мутності. 

Використання декількох датчиків розсіяного світла під різними кутами 

підвищує точність визначення мутності, бо частинки різного розміру 
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відбивають світло під різними кутами не рівномірно. 

До складу електронного системи вимірювання мутності питної води 

входить оптико-електронний блок, який має пластмасовий корпус, в торцях 

якого встановлені лінзи, що забезпечують паралельний світловий потік у ви-

мірювальному середовищі. Проточна кювета є зварений корпус, який закрі-

плюється в безпосередній близькості від місця відбору аналізованої речо-

вини, яка подається та відводиться до вихідної ємності. 

До складу блока вимірювання мутності входить чутливий елемент і 

схема перетворення мутність (протік) – напруга. На виході каналу – уніфіко-

ваний сигнал постійної напруги в діапазоні від 0 до 2,5 В. Аналоговий сигнал 

від вимірювального блоку передається до аналого-цифрового перетворю-

вача (АЦП) для його подальшої обробки в  мікропроцесорному блоці. Стру-

ктурну схему електронної системи вимірювання мутності питної води наве-

дено на рисунку 2. 
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Рисунок 2. Структурна схема електронної системи 

визначення мутності питної води 

 

На рис. 2 позначено: ДС – джерело струму; ДВ – джерело випроміню-

вання; ОК – оптичний канал; ФПП – фотоприймальний пристрій; ППФ – по-

передній підсилювач сигналу фотодіода; ПКП – передкрайовий каскад під-

силювача; НП – нормуючий підсилювач; АЦП– аналого-цифровий перетво-

рювач, який є частиною мікропроцесору; МП – мікропроцесор; ПІ – пристрій 

індикації, на екран якого виводиться результат вимірювання; ПК – комп'ю-

тер, який зберігає оброблені дані та отримані результати вимірювання мут-

ності питної води. 

Для побудови системи використано оптрону пару ДВ1 – світловипромі-

нюючий діод (СВД) та ФПП1 – фотодіод (ФД), а також враховано вимоги 

проточності вимірювального середовища крізь кювету, що забезпечується 
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ОК. Для отримання необхідної точності вимірювань мутності речовини за-

пропоновано використовувати два оптичні канали, які виконують вимірю-

вання інтенсивності оптичного випромінювання прямого хода та розсіяного 

під кутом 90. Також пропонується виконувати зондування оптичного сере-

довища на двох довжинах хвиль оптичного випромінювання, що забезпе-

чено ДВ1 і ДВ2. Для живлення ДВ1 і ДВ2 використані ДС, які керовані напру-

гою, що забезпечують СВД струмом, при цьому сила струму не залежить від 

падіння напруги на СВД та регулюється тільки вхідною опорною напругою 

ДС. 

Висновки 

Розроблено вимоги до електронної системи визначення мутності питної 

води. До складу електронного системи входить оптико-електронний блок, 

який має два вимірювальні канали під кутами 0 та 90, що забезпечує підви-

щення точності визначення мутності, бо частинки різного розміру відбива-

ють світло під різними кутами не рівномірно. 
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Анотація 

Розроблено вимоги до електронної системи визначення мутності питної води. Оп-

тико-електронна система має два вимірювальні канали оптичного випромінювання під 

кутами 0 та 90º, що забезпечує підвищення точності та чутливості вимірювання. 

Ключові слова: мутність, випромінювання, кювета, оптико-електронний блок, точ-

ність, чутливість, вимірювальна система. 

Аннотация 

Разработаны требования к электронной системе определения мутности питьевой 

воды. Оптико-электронная система имеет два измерительные канала оптического излу-

чения под углами 0 и 90º, что обеспечивает повышение точности и чувствительности 

измерения. 

Ключевые слова: мутность, излучение, кювета, оптико-электронный блок, точ-

ность, чувствительность, измерительная система. 

Abstract 

Requirements for an electronic system for determining the turbidity of drinking water 

have been developed. The optoelectronic system has two measuring channels of optical radia-

tion at angles of 0 and 90º, which provides an increase in the accuracy and sensitivity of the 

measurement. 

Keywords: turbidity, radiation, cuvette, optoelectronic unit, accuracy, sensitivity, meas-

uring system. 
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СИНТЕЗ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО БЛОКУ ВИМІРЮВАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГАЗОВИХ КОМПОНЕНТІВ 

Дульченко С.Ю., магістрант, dulchenko_s@ukr.net; 

Вовна О.В., д.т.н., доц., oleksandr.vovna@donntu.edu.ua 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

м. Покровськ, Україна 

Актуальність досліджень 

Однією з причини вибухів є недосконалість технічних засобів конт-

ролю якісного стану атмосфери підземних вироблень. Тому в рекомендаціях 

щодо підвищення техніки безпеки на вугільних шахтах разом з вимогами 

строгого дотримання встановленого регламенту пило-газового та вентиля-

ційного режимів і подальшого вдосконалення методів прогнозування газо-

виділень у шахтах [1] і розрахунку способів і пристроїв провітрювання, як 

найважливіша міра указується створення і удосконалення апаратури [2] для 

контролю вмісту метану в рудничній атмосфері вугільних шахт. 

Мета та задачі дослідження 

Метою роботи є синтез структурної схеми мікропроцесорного блоку 

вимірювання концентрації газових компонент. Для досягнення мети в ро-

боті сформульовані та вирішені задачі: 

– виконати аналіз функцій мікропроцесорного блоку вимірювання кон-

центрації газових компонент; 

– розробити структурну схему мікропроцесорного блоку вимірюваль-

ної системи. 

Результати досліджень 

Мікропроцесорний блок вимірювальної системи концентрації газових 

компонент повинен виконувати наступні функції: 

– введення інформації з каналів вимірювального контролю концентра-

ції газових компонент; 

– розрахунок значення концентрації газових компонент рудничної ат-

мосфери вугільної шахти; 

– запис виміряних і розрахованих значень до зовнішньої незалежної па-

м'яті; 

– передачу значень концентрації газових компонент і температури до 

системи аерогазового захисту вугільних шахт. 

На підставі аналізу функцій мікропроцесорного блоку можна зробити 

висновок, що він повинен мати у своєму складі наступні елементи: 

– мікропроцесор; 

– зовнішня незалежна пам'ять; 

– мультиплексор аналогових сигналів (МАС); 

– аналого-цифровий перетворювач (АЦП); 
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– інтерфейс обміну даними; 

– блок індикації. 

Структурну схему мікропроцесорного блоку наведено на рис. 1. 

 

Енерго-

незалежна 

пам'ять

МАС

АЦП

+

МП

АГЗ
Інтерфейс

RS-485

Блок 

індикацій

(РКІ)

U(CH4)

U(О2)

U(Т)

 
Рисунок 1. Структурна схема мікропроцесорного блоку 

вимірювального контролю концентрації газових компонент 

 

На основі наведених функцій, які повинен виконувати мікропроцесор, 

найбільш відповідає поставленим вимогам мікроконвертор AduC824, який 

є закінченим інтелектуальним перетворювачем, що містить два сигма-де-

льта АЦП з високим дозволом. Цей пристрій може напряму приймати сиг-

нали від перетворювачів низького рівня. 

Обробка сигналів від кожного з вимірювальних каналів виконується у 

послідовному вигляді. Відповідно, для почергового підключення каналів 

використовується мультиплексор аналогових сигналів. Як мультиплексор 

використовується мікросхема типу ADG804, яка є 4-х канальним мультип-

лексором. ADG804 підключає один із чотирьох входів до загального виводу 

D, що визначається адресними бітами A0, A1 та EN. 

Зовнішня пам'ять використовується для збереження виміряних значень 

концентрації газових компонент. Як Flash-пам'ять використовується мікро-

схема типу W29C020C. Архітектура осередку W29C020C може виконувати 

швидкі операції запису (стирання/програмування) із наднизьким енергоспо-

живання. 

Для збереження даних до зовнішньої енергонезалежної пам'яті необхі-

дно мати 16 вихідних виводів, які керуватимуть адресами елементів пам'яті. 

Оскільки мікропроцесор не має стільки вільних виходів, то для розширення 

адресного простору використовуються буфери-клямки. Як буфер-клямка 

використовуються мікросхеми типу DM74LS37. 

Функціональну схему мікропроцесорного блоку вимірювального конт-

ролю концентрації газових компонент в рудничній атмосфері вугільних 

шахт наведено на рис. 2. 
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Рисунок 2. Функціональна схема мікропроцесорного блоку 

вимірювальної системи концентрації газових компонент 
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Висновки 

Синтезований мікропроцесорний блок використовуються для вимірю-

вального контролю концентрації газів у рудничній атмосфери у складі уні-

фікованій телекомунікаційній системі диспетчерського контролю та авто-

матизованого керування машинами і технологічними комплексами. Вимі-

рювальна система призначена для безперервного автоматичного вимірю-

вання концентрацій метану, кисню й температури рудничного повітря; ви-

дання світлової та звукової сигналізації й комутації зовнішніх електричних 

кіл під час досягнення встановлених значень концентрації метану; перетво-

рення виміряного значення концентрації у вихідний сигнал постійного 

струму; видання сигналу блокування зовнішніх електричних кіл під час ві-

дхилення живлення сигналізатора. 
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Анотація 

Виконаний аналіз функцій мікропроцесорного блоку вимірювання концентрації га-

зових компонент в рудничній атмосфері вугільних шахт. Синтезовано структуру мікро-

процесорного блоку вимірювальної системи концентрацій метану, кисню та температури 

рудничної атмосфери вугільних шахт. 

Ключові слова: концентрація, метан, кисень, температура, руднична атмосфера, мі-

кропроцесорний блок, електронна система. 

Аннотация 

Выполнен анализ функций микропроцессорного блока измерения концентрации га-

зовых компонент в рудничной атмосфере угольных шахт. Синтезирована структура мик-

ропроцессорного блока измерительной системы концентраций метана, кислорода и тем-

пературы рудничной атмосферы угольных шахт. 

Ключевые слова: концентрация, метан, кислород, температура, рудничная атмо-

сфера, микропроцессорный блок, электронная система. 

Abstract 

The analysis functions of the microprocessor unit measuring concentration of gas compo-

nents in miner atmosphere of coal mines. The synthesized structure microprocessor unit of the 

measuring system of concentration methane, oxygen, and temperature of the mine atmosphere 

in coal mines.  

Keywords: concentration, methane, oxygen, temperature, mine atmosphere control unit, 

electronic system. 

 
  



28 

 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2017 
 

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 

МЕТАЛУ НА ПРОКАТНОМУ СТАНІ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

INDUSTRI 4.0 

 

Щербаков П.П., студент, office.smartlook@gmail.com;  

Тарасюк В.П., канд. техн. наук, доц. 

Поцепаєв В.В., к.т.н.,  доц.,  завідувач  кафедри автоматики  і  телеко-

мунікацій; valerii.potsepaiev@donntu.edu.ua 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,  

м.Покровськ, Україна 

 

Сьогодні у зв'язку з розвитком виробництва прокату в металургійній 

галузі з'явилось широко поширене застосування технологічного процесу ав-

томатизації та механізації, що заснований на русі оброблюваного металу по-

током. 

Прокатний стан - система машин, що служить для реалізації як влас-

ного процесу прокатки, часто за кілька стадій, так і допоміжних операцій, 

якими супроводжується виробництво. [1] Особливості процесу полягають в 

наступному: метал пропускається через зазор між обертовими назустріч 

один одному валками; величина зазору між валками повинна бути менше 

товщини прокочується заготовки [1]. Між металом та валками в момент їх 

зіткнення виникає тертя, завдяки якому заготовка захоплюється валками, 

втягується в просвіт, пересувається і отримує залишкову деформацію. 

Структурна ієрархічна схема системи автоматизованого управління 

прокатним виробництвом представлена на рисунку 1. Нижній рівень сис-

теми складають датчики, пристрої вимірювання технологічних параметрів, 

приводи і виконавчі пристрої, встановлені на технологічному обладнанні і 

призначені для збору первинної інформації та реалізації виконавчих дій. На-

ступний рівень системи - програмовані контролери. Сервери технологічних 

даних та автоматизовані робочі місця (АРМ) операторів технологічного об-

ладнання утворюють так звану SCADA-систему - верхній рівень АСУ ТП. 

[3, 4] Обмін інформацією між рівнями системи автоматизації здійснюється 

за допомогою мережевих протоколів PROFINET, PROFIBUS, ModBus та ін. 

[1].  

До недоліків такої класичної структури слід віднести недостатню гну-

чкість при корегуванні виробничого процеса, складну процедуру встанов-

лення нових датчиків та виконавчих механізмів, достатньо високу вартість, 

необхідність наявності власних серверів для зберігання даних. 

Проаналізуємо можливий варіант впровадження системи автоматизації 

з використанням технологій Industry 4.0 для об'єктів металургійної галузі. 

Для більшості металургійних машин і агрегатів характерні [2, 5]: 1) значна 

протяжність обладнання, задіяного в єдиному технологічному процесі; 2)  

mailto:valerii.potsepaiev@donntu.edu.ua
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широкий діапазон технологічних характеристик обладнання, - швидкості до 

декількох десятків м/с, одиничні потужності окремих агрегатів до декількох 

тисяч кВт, технологічні силові навантаження до декількох десятків МН; 3) 

високі вимоги по точності підтримки технологічних параметрів; 4) важкі й 

дуже важкі умови роботи (ударні навантаження, висока вібрація, висока за-

газованість і запиленість навколишнього середовища, підвищена темпера-

тура цього середовища, робота обладнання з тривалістю включення близь-

кою до 100%, у багатьох випадках безперервний режим роботи обладнання); 

5) жорсткі вимоги з надійності і безвідмовності роботи обладнання.  

 
 

Рисунок 1. Структурна ієрархічна схема системи автоматизованого управління 

прокатним виробництвом. 

 

Зокрема, автоматизувати ливано-прокатний комплекс можливо шляхом 

підключення датчиків технологічних параметрів та виконавчих механізмів 

за допомогою стандартних засобів до мережі Інтернет (рис. 2). Також до ме-

режі підключено хмарний сервіс, що дає змогу зберігати оперативні дані та 

реалізовувати задані алгоритми керування. Така структура системи керу-

вання забезпечує керування технологічними процесами металургійного ви-

робництва в реальному часі. Однак, при побудові такої системи слід звер-

тати увагу на питання кібербезпеки та надійності функціонування.  
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Рисунок 2. Cхема ливарно-прокатного комплексу: 1 – стенд стальковша, 2 – пром-

ковш, 3 – кристалізатор, 4 – вторинне охолодження, 5 – окалинозломлювач, 6 – маятни-

кові ножиці, 7 – тунельна піч, 8 – челончна секція, 9 – чернові кліті, 10 – участок інтен-

сивного охолодження, 11 – рольганг, що підігрівається, 12 – ножиці, 13 – окалинозлом-

лювач, 14 – чистові кліті, 15 – ламінарне охолодження, 16 – підпільна моталка 

 

Таким чином, переваги промислових інформаційних технологій, що ба-

зуються на хмарних сервісах, полягають в наступному: 1) просте сполу-

чення різнорідних систем управління; 2) швидка зміна конфігурації; 3)  мо-

жливість внесення змін до функціонуючої системи; 4) віддалене керування 

та поліпшене сервісне обслуговування; 5) доступність моделювання для 

планування оптимізації виробничого процесу; 6) можливість користування 

мережевими бібліотеками складних алгоритмів; 7) можливість контролю-

вати технологічних процес за допомогою смартфонів та планшетів.. 
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Анотація 

Проаналізовано особливості технологій Industry 4.0 та можливість їх використання 

для побудови сучасних кібер-фізичні виробничих систем. Розглянуто варіант впрова-

дження веб-орієнтованої системи автоматизації для об'єктів металургійної галузі. 

Ключові слова: технології Industry 4.0, інтернет речей, кібер-фізичні виробничі си-

стеми, хмарні технології, веб-орієнтовані системи автоматизації  

Аннотация 

Проанализированы особенности технологий Industry 4.0 и возможность их исполь-

зования для построения современных кибер-физических производственных систем. Рас-

смотрен вариант построения веб-ориентированной системы автоматизации для объектов 

металлургической отрасли. 

Ключевые слова: технологии Industry 4.0, интернет вещей, кибер-физические про-

изводственные системы, облачные технологии, веб-ориентированные системы автома-

тизации  

Abstract  

The peculiarities of Industry 4.0 technologies and the possibility of their use for building 

modern cyber-physical production systems. A variant of the construction of web-based auto-

mation systems for the metals industry was viewed. 

Keywords: technology Industry 4.0, internet of things, cyber physical production systems, 

cloud technology, web-oriented automation systems  
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СТРУКТУРНО-АЛГОРИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ 

СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО 

РЕЖИМУ ҐРУНТІВ ПРОМИСЛОВИХ ТЕПЛИЦЬ 

Лактіонов І.С., к.т.н., ivan.laktionov@donntu.edu.ua; 

Хабаров К.С., магістрант, t1reg3310@gmail.com 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

м. Покровськ, Україна 

Актуальність досліджень 

Погіршення екологічної ситуації та посилення антропогенного впливу 

на природні об'єкти, а також скорочення площ природних ландшафтів акту-

алізують проблему збереження, відновлення та збільшення ботанічного різ-

номаніття в умовах штучних екосистем, до яких відносять промислові теп-

лиці. Отже, особливого значення набувають питання вивчення впливу тем-

пературо-вологісного режиму закритих ґрунтів на показники темпів та об'є-

мів виробництва тепличної овочевої продукції, що сприяє виробленню нау-

кового підходу до обґрунтування агротехнічних прийомів щодо догляду за 

інтродукованою флорою. 

Мета та задачі дослідження 

Метою роботи є обґрунтування структурно-алгоритмічної організації 

до електронної системи моніторингу температурно-вологісного режиму 

ґрунтів промислових теплиць. Для досягнення мети сформульовано та вирі-

шено такі задачі: 

– обґрунтувати структурну схему досліджуваної електронної системи; 

– розробити алгоритмічне забезпечення електронної системи монітори-

нгу температурно-вологісного режиму ґрунтів промислових теплиць. 

Результати досліджень 

Розроблено структурну схему вимірювального каналу вологості закри-

тих ґрунтів, що реалізує кондуктометричний спосіб вимірювання, яку наве-

дено на рис. 1. Задля побудови цього вимірювального каналу (ВК) викорис-

тано електроди діаметром 0,8 мм та довжиною 500 мм із нержавіючої сталі 

марки 1Х18Н9Т. При розробці генераторного блоку ВК вологості було вра-

ховано вимогу мінімізації впливу електрофізичних властивостей провідно-

сті ґрунтів. Ця вимога виконується за рахунок проведення вимірювань за 

змінним струмом типу меандр з амплітудою  

±6 В та частотою від 200 Гц до 2 кГц [1]. Блок детектування падінь напруги 

між прийомними (M та N) електродами та е.р.с. генератора прямокутної на-

пруги (ГПН) містить елементи перетворення змінної напруги (діюче зна-

чення) в еквівалентне постійне (RMS-to-DC) на базі мікросхеми AD736JNZ.  
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Рисунок 1. Структурна схема ВК вологості тепличних ґрунтів 

 

Виміряні значення падінь напруги між прийомними (UMN) електродами 

та е.р.с. генератора прямокутних імпульсів напруги (ЕГ) з урахуванням вну-

трішнього опору ГПН (RВН.) і геометричних параметрів кондуктометричної 

комірки (lAB, lMN) перераховуються в значення питомого електричного 

опору (ПЕО) ґрунту. Після цього показник ПЕО перераховується в значення 

вагової вологості за формулою, яку наведено в науковому джерелі [1]. 

ВК температури тепличних ґрунтів повинен забезпечувати абсолютне 

значення сумарної похибки вимірювання в діапазоні зміни від 10 до 30 °С, 

не більше ±0,3 °C [2]. На підставі аналізу інформації щодо методів і засобів 

вимірювання температури ґрунтів у виробничих умовах теплиць встанов-

лено, що найменшу похибку має контактний електричний спосіб на базі ме-

талевих термісторів. В якості датчика температури використано платиновий 

дротяний терморезистор класу допуску АА-W0,1-F0,1 з максимальною аб-

солютною похибкою не більше ±0,11 °С у робочому діапазоні зміни темпе-

ратури від 10 до 30 °С [3]. Структурну схему вимірювача температури теп-

личних ґрунтів наведено на рис. 2. 

 

ВМО ПП ФНЧ МПр

До входу 

комутатора
ТО

 
Рисунок 2. Структурна схема ВК температури тепличних ґрунтів 

 

Температура тепличних ґрунтів вимірюється за допомогою сенсора на 

базі термометра опору (ТО), який включено в ланцюг вимірювального моста 

опору (ВМО). Після чого вихідна напруга ВМО, яка несе інформацію щодо 

поточної температури ґрунту, попередньо посилюється (ПП) та фільтру-

ється (ФНЧ). З метою приведення напруги до уніфікованого вигляду вико-

нується її масштабування (зміщення та підсилення) в блоці (МПр). 

Таким чином, розроблено структурні схеми вимірювальних каналів 

електронної системи моніторингу температурно-вологісного режиму ґрун-

тів промислових теплиць, які дозволяють задовольнити регламентованим 



34 

 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2017 
 

вимогам: 

– вагова вологість: від 30 до 90 % зі значенням абсолютної похибки ви-

мірювання, не більше ± 5 %; 

– температура: від 10 до 30 °С зі значенням абсолютної похибки вимі-

рювання, не більше ±0,3 °С. 

Основний цикл роботи електронної системи складається з блоків, які 

наведено на рис. 3. 
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Рисунок 3. Блок-схема алгоритму основного циклу функціонування 

електронної системи 

 

В основному циклі функціонування електронної системи моніторингу 

температурно-вологісного режиму ґрунтів промислових теплиць вирішу-

ються задачі: управління розподіленням у часі вимірювальних процедур ви-

значення вологості та температури ґрунтів; аналогова обробка вихідних 

струмів і напруг ВК системи; аналого-цифрове перетворення вихідних сиг-

налів вимірювальних каналів; знаходження середніх за часом значень ре-

зультатів вимірювання вологості та температури тепличного ґрунту; обчис-

лення значень результатів вимірювання в одиницях фізичних показників; 

розрахунок поточного та прогнозованого стану ґрунту на підставі результа-

тів комплексних вимірювань фізичних показників; формування інформацій-

них повідомлень; реєстрація, індикація та передача даних за допомогою  
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протоколу обміну даними з АСУ теплиць. 

У сукупності заявлені вимірювальні канали та алгоритмічне забезпе-

чення являють собою апаратно-програмну складову електронної системи 

моніторингу температурно-вологісного режиму ґрунтів промислових теп-

лиць, структурний синтез якої дозволив висунути ряд вимог щодо розробки 

макетного зразка досліджуваного вимірювача. 

Висновки 

У статті проведено дослідження з обґрунтування структурно-алгорит-

мічної організації електронної системи моніторингу температурно-вологіс-

ного режиму ґрунтів промислових теплиць. Розроблено структурні схеми 

вимірювальних каналів вологості й температури ґрунтів промислових теп-

лиць, а також узагальнений алгоритм функціонування електронної системи 

моніторингу. 
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Анотація 

Представлено результати розробки та дослідження щодо обґрунтування структу-

рно-алгоритмічної організації електронної системи моніторингу температурно-вологіс-

ного режиму ґрунтів промислових теплиць.  

Ключові слова: вологість, температура, моніторинг, структурно-алгоритмічна орга-

нізація. 

Аннотация 

Представлены результаты разработки и исследования по обоснованию структурно-

алгоритмической организации электронной системы мониторинга температурно-влаж-

ностного режима почв промышленных теплиц. 

Ключевые слова: влажность, температура, мониторинг, структурно-алгоритмиче-

ская организация. 

Abstract 

The results of development and research on justification of the structural and algorithmic 

organization of the electronic monitoring system of the temperature and humidity regime of 

industrial greenhouses soils are presented. 

Keywords: humidity, temperature, monitoring, structural and algorithmic organization. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ 

ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ НІТРАТ-ІОНІВ У ВОДІ 

Бричка Є.О., магістрант, ramza505@gmail.com; 

Вовна О.В., д.т.н., доц., oleksandr.vovna@donntu.edu.ua 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

м. Покровськ, Україна 

Актуальність досліджень 

Майже кожна людина щодня використовує харчові продукти, які міс-

тять нітрати, і не замислюється над тим, до яких наслідків це може призве-

сти. Негативний вплив нітратів у воді на людину вимагає зниження їх кон-

центрації завдяки використанню технологій очищення та розвитку засобів 

вимірювального контролю концентрації нітратів. Таким чином, задача по-

будови засобів контролю концентрації нітрат-іонів є актуальною. 

Мета та задачі дослідження 

Метою роботи є підвищення точності вимірювання концентрації ніт-

рат-іонів у воді. Для досягнення мети в роботі сформульовані та вирішені 

задачі: 

– визначити процентний вміст нітрат-іонів у воді за допомогою оцінки 

кількісного вмісту активності нітратів-іонів; 

– оцінити метрологічні характеристики електронної системи та розро-

бити вимоги до її вимірювальних каналів. 

Результати досліджень 

Для визначення концентрації нітратів у воді використовується  іоносе-

лективний електрод (ІСЕ) типу ЕЛИС – 121 NO3 [1]. Електрод застосову-

ється під час реалізації потенціометричних методів аналізу, таких як пряма 

потенціометрія, титрування потенціометра, метод добавок. Е.р.с. електроду 

ЕЛИС – 121 NO3 за умови, що досліджуваний розчин заздалегідь розбавле-

ний нітратом калію (КNО3) відомої концентрації може бути описаний рів-

нянням Нернста за формулою: 

 

    (1) 

 

де  – е.р.с. іоноселективної системи (вимірювальний електрод та електрод 

порівняння) в аналізованому розчині, мВ;  – е.р.с. електродної системи 

при активності нітрат-іонів, величина якої дорівнює 1 моль/дм3, мВ; 

 – показник активності нітрат-іонів в аналізованому розчині;  – тео-

ретичне значення крутизни електродної характеристики, мВ/pX, яке розра-

ховується за формулою: 

    (2) 
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де  – температура розчину,°С. 

Розрахована ІСЕ під час зміни: 

– активності нітрат-іонів рNO3: 

 

 

 

– температури досліджуваної проби води: 

 

 

 

На основі проведеного аналізу чутливості ІСЕ до зміни температури, 

можна зробити висновок, що для вимірювання концентрації нітратів у воді 

з відносною похибкою вимірювання не більш 5 % необхідно вимірювати 

та вносити поправку за температурою до результату вимірювання концент-

рації NO3. Діапазон вимірювання температури води знаходиться в межах від 

+2 до +32С. Для визначення похибки вимірювання температури проведена 

оцінка результатів вимірювання концентрації нітратів у воді непрямим ме-

тодом. Згідно [2] похибки величин, які визначаються непрямим методом, 

можна розрахувати за формулою: 

 

,   (3) 

 

де  – довірча межа похибки вимірювання активності нітрат-іонів, 

яка визначається непрямим методом при довірчій вірогідності Р; 

 – коефіцієнт, значення якого визначається прийнятою довірчою вірогід-

ністю Р (k=1,1 при Р=0,95);  – абсолютні похибки прямих вимірю-

вань е.р.с. (напруги) Е і температури Т. 

Абсолютна похибка вимірювання активності нітрат-іонів: 

 

 

 

З аналізу одержаної залежності видно, що для вимірювання концентра-

ції нітратів у воді з відносною похибкою вимірювання не більш 5 % необ-
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хідно забезпечити величину абсолютної похибки вимірювання вихідної на-

пруги ІСЕ не більш . Величина абсолютної похибки вимірю-

вання температури при цьому не повинна перевищувати  

Висновки 

Чутливість іоноселективного електроду під час зміни: активності ніт-

рат-іонів рNO3 дорівнює (57 ±3) мВ/pNO3 і температури досліджуваної 

проби води (0,6 ±0,4) мВ/ºC Для вимірювання концентрації нітратів у воді з 

відносною похибкою вимірювання не більш 5 % необхідно виконувати ви-

мірювання та вносити поправку за температурою в результати вимірювання 

концентрації NO3. Канал вимірювання температури повинен забезпечувати 

вимірювання температури проби води в діапазоні від +2 до + 32С, величина 

абсолютної похибки вимірювання температури не повинна перевищувати 
 

Література 

1. Электрод ионоселективный ЭЛИС – 121 NO3: [технические характеристики и 
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Анотація 

Обґрунтовано метрологічні вимоги до розробки електронної системи контролю 

концентрації нітрат-іонів у воді. Для вимірювання концентрації нітратів у воді з віднос-

ною похибкою вимірювання не більш 5 % необхідно виконувати вимірювання та вносити 

поправку за температурою в результати вимірювання концентрації. 

Ключові слова: концентрація, нітрат-іони, вода, температура, похибка, вимірю-

вання, електронна система. 

Аннотация 

Обоснованны метрологические требования к разработке электронной системы кон-

троля концентрации нитрат-ионов в воде. Для измерения концентрации нитратов в воде 

с относительной погрешностью измерения не более 5% необходимо выполнять измере-

ния и вносить поправку по температуре в результаты измерения концентрации. 

Ключевые слова: концентрация, нитрат-ионы, вода, температура, погрешность, из-

мерения, электронная система. 

Abstract 

The metrological requirements for development of electronic control system of nitrate-

ions concentration in water have been substantiated. It is necessary to make corrections in re-

gard to temperature when measuring concentration of nitrates in water with a relatively small 

inaccuracy of 5 %.  

Key words: concentration, nitrate-ions, water, temperature, inaccuracy, measurement, 

electronic system 
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РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ВИМІРЮВАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ ВАГИ В СТАНЦІЯХ ПОРЦІЙНОГО ДОЗУВАННЯ 

Понікаров Б.К., магістрант, popovswag@gmail.com; 

Сенько В.Ф., к.т.н., доц., viktor.senko@donntu.edu.ua 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

м. Покровськ, Україна 

Актуальність досліджень 

За структурою робочого циклу дозування є безперервним або 

порційним, а за принципом дії – об'ємним або ваговим. Для порційного 

дозування характерне періодичне повторення циклів випуску дози (порції) 

компоненту. Порційне вагове дозування застосовується під час 

відмірюванні дози певної ваги. Під час безперервного об'ємного дозування 

дозатор подає потік матеріалу зі заданою об'ємною витратою. Ваговий 

спосіб дозування зазвичай забезпечує високу точність, тому він 

використувується в сучасних системах дозування. 

Мета та задачі дослідження 

Метою роботи є розробка вимоги до метрологічного забезпечення ви-

мірювального контролю ваги в станціях порційного дозування. Для досяг-

нення мети в роботі сформульовані та вирішені задачі: розробити методику 

визначення метрологічних характеристик порційного дозування; визначити 

вимоги до розробки вимірювального каналу ваги. 

Результати досліджень 

Абсолютна похибка дозування визначається завдяки дозуванню проду-

кту та зважуванню його ваги виданої дози на вагах лабораторних 

4-го класу ДСТУ 7270:2012 з найбільшим значенням діапазону зважування 

3 кг [1]. Абсолютну похибку дозування визначають після виходу його у ро-

бочий режим роботи за формулою: 

 

i gi НM M M   , 

 

де iM  – абсолютна похибка дозування, г.; НМ  – номінальне значення маси 

дози, г.; 
giМ  – дійсне значення маси і-ої дози, яку видано дозатором авто-

мата, г. 

Абсолютну похибку дозування визначають за найменшим та найбіль-

шим значенням діапазону продуктивності дозування. Абсолютна похибка 

дозування повинна бути не більшою від значень зазначених у таблиці про-

грами дозатору. Одержані результати заносять до протоколу спостережень 

за формою рекомендованого додатку програми дозатору. Середнє арифме-

тичне значення маси 20-ти послідовних доз одного і того ж номінального 
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значення визначають за формулою, використовуючи результати спостере-

жень отриманих під час визначення абсолютної похибки дозування [2]: 

 
20

1

1
,

20
СР АР Д і

і

М М


   

 

де 
СР АРМ  – середнє арифметичне значення маси нетто 20-ти послідовних 

доз одного і того ж номінального значення, г.; 
Д іМ  – дійсна маса нетто і-ої 

дози, яку видано дозатором автомата. 

Середню арифметичну абсолютну похибку під час фасування 20-ти по-

слідовних доз одного і того номінального значення розраховують за форму-

лою: 

 

.СР АР Н СР АРМ М М    

 

Абсолютна похибка під час дозування 20-ти послідовних доз одного і 

того ж номінального значення повинна бути не більшою від допустимих 

значень. Середньоквадратичне значення відхилення маси 20-ти послідовних 

доз одного і того ж номінального значення визначають [2]: 

 

 
20

1

1

1
т i CP АР

i

S M M
n 

 

 ,    (1) 

 

де тS  – середнє квадратичне відхилення маси 20-ти послідовних доз одного 

і того ж номінального значення, г.; n – число спостережень, що відповідає 

20; Мі – дійсна маса нетто і-ої дози, виданої дозатором автомата, г.; 

CP АРM  – середнє арифметичне значення маси нетто 20-ти послідовних доз 

одного і того ж номінального значення, г. 

Середнє квадратичне відхилення маси 20-ти послідовних доз одного і 

того ж номінального значення, одержане за результатами експерименталь-

них досліджень повинне бути не більшим ніж Ѕ допустимого відхилення 

маси дози. Довірчі границі випадкової похибки дозування ВИП  у грамах 

(без урахування знака) визначають за формулою  

 

 ,ВИП mt Р n S    , 

 

де  , 2,096t Р n   – коефіцієнт Стьюдента для числа спостережень n=20 та  

довірчої імовірності P=0,95; Sm – експериментальне середнє квадратичне ві-

дхилення маси 20 виданих доз, г., яке визначено за формулою (1). 
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Вимірювальний канал ваги повинний задовольняти таким вимогам: 

– діапазон вимірювання ваги, г:         від 50 до 500; 

                     від 400 до 2000; 

– відносна похибка вимірювання, %            не більш 1; 

– діапазон зміни вихідного сигналу вимірювального 

каналу, UВИХ, В                від 0 до + 5; 

– напруга джерела живлення вимірювального 

  каналу, UЖ, В                   5; 

– діапазон робочих температур вимірювального 

 каналу, CT ,              від + 10 до + 30. 

Висновки 

Розроблена методика визначення метрологічних характеристик порцій-

ного дозування. Визначені вимоги до розробки вимірювального каналу ваги 

в станції дозування, а саме значення відносної похибки вимірювання не по-

винно перевищувати 1 % у двох діапазонах вимірювання: від 50 до 500 г. 

та від 400 до 2000 г. 
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Анотація 

Представлена методика визначення метрологічних характеристик порційного дозу-

вання. Визначені вимоги до розробки вимірювального каналу ваги в станції дозування, а 

саме значення відносної похибки вимірювання не більш 1 % у двох діапазонах: від 50 до 

500 г. та від 400 до 2000 г. 

Ключові слова: методика, метрологічні характеристики, вага, станція дозування, 

вимірювальний канал, похибка, діапазон вимірювання. 

Аннотация 

Представлена методика определения метрологических характеристик порционного 

дозирования. Определены требования к разработке измерительного канала веса в стан-

ции дозирования, а именно значение относительной погрешности измерения не более 1% 

в двух диапазонах: от 50 до 500 г. и от 400 до 2000 г. 

Ключевые слова: методика, метрологические характеристики, вес, станция дозиро-

вания, измерительный канал, погрешность, диапазон измерения. 

Abstract 

The method for determining the metrological characteristics of batch dosing is presented. 

The requirements for the development of the weight measuring channel in the metering station 

are determined, namely the relative error of measurement is not more than 1% in two ranges: 

from 50 to 500 g and from 400 to 2000. 

Keywords: method, metrological characteristics, weight, dosing station, measuring chan-

nel, error, measuring range.  
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АНАЛІЗ СЕГМЕНТІВ МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО 

ЗВ'ЯЗКУ В РОЗРІЗІ ПАРАМЕТРІВ QOS 

Єлагіна К.С., магістрант, ek.elagina95@gmail.com 

ДВНЗ «ДонНТУ», м.Покровськ 

В побудові мобільних мереж важливе значення має забезпечення га-

рантованих параметрів якості обслуговування. Для збереження своєї конку-

рентоспроможності оператор змушений шукати вразливі ділянки в струк-

турі своєї мережі та вдосконалювати їх.  

Мета даної статі полягає в аналізі сегментів мережі LTE з точки зору 

забезпечення E2E QoS. 

Умовно мережу операторів мобільного зв’язку нового покоління мо-

жна поділити на три великих сегменти: доступу, радіо та транспортний (Ри-

сунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Архітектура мережі LTE 

 

На кожній з цих ділянок є механізми по забезпеченню якості обслуго-

вування. 

Головним елементом сегменту доступу є абонентський пристрій, який 

використовується безпосередньо кінцевим користувачем для зв'язку. Це 

може бути телефон, портативний комп'ютер, оснащений мобільний широ-

космуговий адаптер, або будь-який інший пристрій. 

mailto:ek.elagina95@gmail.com
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На параметри якості обслуговування в даному сегменті впливає як 

сама мережа і завантаженість соти, так і обсяг трафіку, що генерується кін-

цевим пристроєм і його додатками. 

Мережа радіодоступу об’єднує в собі мережу базових станцій eNodeB 

та радіоконтроллер. Цей сегмент може передавати різний трафік: як голо-

сові сервіси, так і пакетні дані абонентів. Радіосегмент дозволяє створити 

зв’язок між абонентським пристроєм та транспортною мережею. 

Якість обслуговування в радіосегменті залежить від кількості підклю-

чених абонентів та існуючого стану ефіру. Є багато способів покращити 

QoS в мережі радіодоступу. Перш за все, це підвищення пропускної здатно-

сті системи з використанням різних видів модуляції. Також поліпшенню 

сприяє мінімізація індикатора якості каналу (CQI), підвищення якості 

сприйняття послуг (QoE), збільшення продуктивності діаграмоутворення, 

використання перехідного рівня між фізичним і канальним рівнями для оп-

тимізації планування мережі, використання високого рівня модуляції і ефе-

ктивного розподілу ресурсів. 

Головною задачею транспортного сегменту є забезпечення надійної 

передачі даних від відправника до одержувача. На якість обслуговування в 

транспортному сегменті впливає загальна завантаженість мережі, техноло-

гії, політики управління якістю обслуговування та контролю трафіку.  

 Можливість керування завантаженістю мережі дозволяє підвищити 

пропускну здатність, знизити часові затримки й інтенсивність колізій, тим 

самим покращити основні параметри якості обслуговування.   

 Проаналізувавши всі сегменти мережі, можна зробити висновок, що  

транспортний сегмент є найбільш стабільним і надійним. Технологія 

IP/MPLS, базова технологія побудови мереж,  дозволяє досить легко ство-

рювати віртуальні канали між вузлами. Основною перевагою MPLS є неза-

лежність від особливостей технологій канального рівня; відсутність необ-

хідності підтримки декількох мереж другого рівня, необхідних для передачі 

різного роду трафіку. Найбільш вразливим місцем є  ділянка між сегментом 

радіо та транспортним. Саме там можна виокремити те вузьке місце, де без-

посередньо формуються черги, губиться трафік та зменшується пропускна 

здатність.  
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нспортній мережі  на основі технології IP/MPLS. – Л: Вид-во НУ «Львівська по-

літехніка». – 2009.  

2) Єлагіна К.С., Управління якістю обслуговування (E2E QoS) і механізми прілри-
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нічна конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Автоматизація, кон-

троль та управління: пошук ідей та рішень» (АКУ-2017): збірник наукових праць 

– Покровськ, 2017. – 193 с.  

 

Анотація 
Основною технологією для мереж наступного покоління є технологія пакетного 

передавання IP/MPLS, яка поділяється на декілька сегментів. В статі описані особливості 

цих сегментів, механізми по забезпеченню якості обслуговування в них. Виявлені най-

надійніші та найуразливіші ділянки мережі. 

 

Аннотация 
Основной технологией для сетей следующего поколения является технология па-

кетной передачи IP / MPLS, которая делится на несколько сегментов. В статье описаны 

особенности этих сегментов, механизмы по обеспечения качества обслуживания в них. 

Обнаруженные надежные и найураз-ших участка сети. 

 

Abstract 

The key technology for new generation networks is based on package transportation tech-

nology IP/MPLS, which is divided into several segments. The article describes the features of 

these segments, mechanisms to ensure the quality of service in them. The most reliable and 

vulnerable parts of the network are identified. 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ 

ФАР С СОГЛАСУЮЩЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ И 

ДИЄЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ  

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

Буц Р.П, студент 

Скляр Е.В. , студент 

Днепровский государственный технический университет, г. Каменское 

 

Введение 

Разработка волноводных ФАР является громоздким и затратным про-

цессом, поэтому теоретическое исследование является важной задачей при 

проектировании таких устройств. Анализ согласующих устройств (СУ) для 

ФАР обеспечивает уменьшение затрат на этапе её проектирования. В дан-

ной работе рассматривается согласующее устройство в виде  согласующей 

периодической структуры (СПС) с диэлектрическими слоями и вставками. 

 

Постановка задачи 

Рассмотрим бесконечную ФАР из плоскопараллельных волноводов с 

конечной толщиной стенок с СУ (рис. 1). Предложенное СУ состоит из СПС 

и плоскослоистого диэлектрического заполнения. СПС представляет собой 

подрешетку с такими же поперечными размерами, как и у основной антен-

ной решетки, находящуюся на определенном расстоянии над основной ре-

шеткой. 

 
а- поперечный размер волновода, b – поперечный размер “канала Флоке“, 

Рисунок 1.Геометрия  центрального плоскопараллельного волновода ФАР с 

СПС диэлектрическим заполнением. 
На рис.1 изображен центральный волновод ФАР. Разобьем всю область 

определения электромагнитного поля на три области: I область − регуляр-

ный волновод, продлённый в бесконечность (пронизывающая область) с 
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диэлектрическим заполнением (ε1-ε7), II область –“канал Флоке” конечной 

длины, заполненный  диэлектриком (ε3), III область – внешнее пространство 

излучения, заполненное диэлектриками (ε5 - ε7).    

Фиксируя точки наблюдения и приравнивая  тангенциальные компо-

ненты на границе раздела сред при z= –z2, –z1  ( 3 ) ( 3 )( , ) ( , )I I I

y yE x z E x z , а при z=0 

(5) (5)( , ) ( , )I III

y yE x z E x z , а также построив функцию Грина и функцию стороннего 

поля при фиксировании точек наблюдения (z=–z2,–z1, 0), получаем ИУ от-

носительно компонент поля II и III областей: 
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Результаты работы 

В результате численного моделирования предложенной СУ были полу-

чены зависимости модуля коэффициента отражения падающей волны от 

угла сканирования в Н-плоскости для ФАР без СУ, для ФАР с СПС и для 

ФАР с СПС и диэлектрическим заполнением. На рисунках 2 и  3 представ-

лены сравнительные результаты влияния конкретного типа СУ для плоско-

параллельных волноводов с толстыми стенками.   

Исследование согласования ФАР с внешним пространством за счет 

применения  согласующей структуры показало, что с увеличением толщины 

CПС её использование становится более заметным. Применение диэлектри-

ческих включений в CПС целесообразно применять внутри структуры, пос-

кольку слои покрытия не вносят вклад в уменьшение коэффициента отра-

жения. Уменьшение модуля коэффициента отражения при использовании 

СПС и  диэлектрического заполнения в сравнении с CПС без заполнения 

составляет 25-35%.  
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Рисунок 2 Зависимость модуля коэффици-    Рисунок 3.  Зависимость модуля коэффици 

ента отражения от угла сканирования             ента отражения от угла сканирования при             

при b/λ=0.5714, a=0.88*b/λ: 1− z1=0, z2=0;        b/ λ =0.6205, a=0.88( b/λ) : 1− z1=0, z2=0 ; 

 2 − z1=0.45λ; z2/λ =0.6; 3 − z1/λ =0.1,                 2 − z1/λ=0.05, z2/λ=0.25; 3−z1/λ=0.6, 

z2/λ =0.45,  z21/ λ =0.55, ε3=1.2 .                          z2/λ=0.85, ε4=1.4. 
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роника. – 2009. – Т.52, №9 . – С. 41 47. 

Анотація 

Представлено моделювання нескінченої фазованої антеної решітки (ФАР) з узго-

джуючою періодичною структурою (УПС) та діелектричним  заповненням. Для ро-

зрахунку використано метод інтегрального рівняння пронизуючої області. Отримані  ре-

зультати підтверджують, що заастосування  УПС з діелектричним заповненням покра-

щує узгодження ФАР з зовнішним простором.  

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

структура. 

Аннотация 

Представлено моделирование бесконечной фазированной антенной решетки (ФАР) 

с согласующей периодической структурой (СПС) и диэлектрическом  заполнением. Для 

расчета использовался метод  интегрального уравнения пронизывающей области. Полу-

ченные результаты подтверждают, что применение СПС улучшает согласования ФАР с 

внешним пространством.  

Ключевые слова:  функция Грина, фазированная антенная решетка, согласующая 

периодическая структура. 

Abstract  

Modeling of  infinite  waveguide phased antennas array (PAA) with  matching  periodical  

structure (MPS) and dielectrics including was presented. The integral equation method of pen-

etrating area method was applied to calculate. Obtained results confirm that PAM with dielec-

trical including improves matching PAA with free space. 

Keywords: Green`s function,  phased antennas array, matching  periodical  structure.   
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОСКОЙ 

ВОЛНОВОДНОЙ ФАР МЕТОДОМ ПРОНИЗІВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

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

Буц Р.П., студент,   

Волохань А.В.,  магистрант 

Днепровский государственный технический университет, г. Каменское 

Введение 

Создание новых методов для решения трехмерных дифракционных задач 

представляет собой большой научный интерес. Рассматривается примене-

ние метода интегрального уравнения с выделением пронизывающей обла-

сти для электродинамического фазированной антенной решетки. Резуль-

таты расчетов электродинамических дифракционных трехмерных задач и 

сходимость этих результатов на основе Метода ПО на сегодняшний день 

небыли получены, и тем самым представляют научный интерес.     

 

Постановка задачи 

Рассмотрим плоскую бесконечную ФАР из прямоугольных волноводов  

(рис.1.). Элементы решетки возбуждаются волнами H10 с одинаковыми еди-

ничными амплитудами при  z   и линейно изменяющимися фазами 

[1]. Стенки волноводов считаются идеально проводящими, а среда одноро-

дной и изотропной. Ввиду одинаковости полей во всех ячейках бесконечной 

решетки, отличающимися  только фазами,  найдем поле в одной ячейке, рас-

положенной  в начале координат. 

 
а*с- геометрические поперечные размеры волновода, b*d – еометрические попереч-

ный размер “канала Флоке“, 

Рисунок 1. Геометрия плоской ФАР с условно выделяемыми   

                пронизывающей и частичной областями. 
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Применим  интегральное представление для полного поля прони-

зывающей области на основании интегральной теоремы векторной теории 

дифракции в виде [5]: 

        ')'('',)(
'

dsrEnrrGrE
s

 


    (1) 

где 'n


- вектор внутренней нормали  к 's , )',(1 rrG


- потенциальная тензор-

ная функция Грина второго рода диагонального вида, знак “”- обозначает 

векторное произведение.  

  Используя (1) для области I, фиксируя точки наблюдения при z=0, при-

меняя граничное условие равенства тангенциальных компонент векторов 

напряженностей электрического поля в данной плоскости и учитывая, что 

поля одинаковы в общей плоскости пересечения, получим интегральное 

уравнение Фредгольма второго рода относительно напряженностей элект-

рического поля области II: 
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Результаты работы 

     Полученные методом пронизывающей области  численные резуль-

таты для решетки с геометрическими размерами (в сантиметрах): a=3.5,   

c=1.15,    b=5,   d*sin(A)=1.45,  d*cos(A)=2.5; частотой стороннего поля 5,65 

ГГц представлены в таблице 3.1. В таблице кроме МПО приведены резуль-

таты расчета, полученные в известных работах на основе двух алгоритмов 

(и использования  различных базисных функций)  [2].  

     При расчете учитывались 3 волноводных (Н10, Н20, Н30) и 1891 простран-

ственных гармоник. Учет большего количества мод вдоль оси x= 4,5,6  и оси 

у =1,2,3  не изменял третий знак после запятой.     
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     Таблица 1 Сравнение результатов расчета МПО с известными [2]  

 

 

Сравнение полученных результатов показало хорошее совпадение с 

известными работами [2], что подтверждает корректность разработанного 

алгоритма, который может быть использован для анализа плоской волново-

дной ФАР с плоскослоистым диэлектрическое заполнением .   
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Анотація 

Розглянуто моделювання процессу дифракії електромагнитної хвилі на нескінченій 

ФАР з прямокутних хвилеводів. Задача зформульована у вигляді виде інтегрального 

рівняння Фредгольма другого роду. Проанализована збіжність чисельних результатів та 

виконано зрівняння отриманих результатів з відомими.. 

Ключові слова: функція Гріна, фазована антена решітка, інтегральне рівння. 

Аннотация 

    Рассмотрено моделирование процесса дифракции электромагнитной волны на бес-

конечной ФАР из прямоугольных волноводов. Задача сформулирована в виде интеграль-

ного уравнения Фредгольма второго рода. Проанализирована сходимость численных ре-

зультатов и проведено сравнение полученных результатов с известными. 

Ключевые слова: функция Грина, фазированная антенная решетка, интегральное 

уравнение. 

Abstract  

Modeling of  diffraction process of electromagnetic wave by infinite  phased-array antenna 

of rectangular waveguide was considered. The problem is defined in the form of Fredholm 

integral equation of second type.  Convergence of numerical results was analyzed and compar-

ison of obtained ones with known is made.   

Keywords: Green`s function,  phased antennas array, integral equation.   
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   аrg(R),градусы 10.63 -6,95 -26,80 -37,45 
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ПОСТАНОВКА ТРЕБОВАНИЙ К ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЕ 

ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СО2 В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 Сердюк Е.А., магистрант, helenserdiuk@gmail.com;  

Штепа А.А., к.т.н, доц, o.a.shtepa@gmail.com, 

ГВУЗ «ДонНТУ», Покровск, Украина 

 

Исследования ученых в области медицины уведомляют об  

опасности возникающей при длительном воздействии углекислого газа на 

здоровье человека [1]. Следовательно, для продления умственной и физиче-

ской работоспособности существует необходимость разработки и исследо-

вания высокоэффективной электронной системы измерения концентрации 

диоксида углерода, что позволит спрогнозировать ухудшение качества воз-

духа задолго до ухудшения самочувствия человека. При этом на начальном 

этапе внимание уделяется месту (жилому помещению), количеству людей и 

времени. 

Целью статьи является представление и анализ математических расче-

тов, а также формулирование начальных требований к разработке электрон-

ной системы по измерению концентрации СО2. 

На основании исследований ученой О.В. Елисеевой (1964) по опреде-

лению предельно допустимых концентраций углекислого газа в помещении 

[2] могут быть сформулированы  требования к качества воздуха для комфо-

рта Пребывания человека, представленные на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма влияния концентрации СО2 на человека. 

 

Из анализа приведенной диаграммы на рис. 1 видно, что максималь-

ная безопасная концентрация диоксида углерода в жилых помещениях от 
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600 до 800 ppm. Однако в наше время во многих странах стандарты по до-

пустимой предельной концентрации различаются от 600 до 1000 ppm [3]. 

Также, путем анализа данных, приведенных в источнике [2], установлено, 

что человек в спокойном состоянии выделяет 18-20 литров СО2 в час. При 

умственной активности данное значение увеличивается до 24 л/час.  

Таким образом, при помощи математических вычислений, установ-

лена зависимость концентрации диоксида углерода от времени и количества 

людей находящихся в одном жилом помещении.  Первичный расчет выпол-

нен при нормальных условиях (t=20°C, P=101 Па) для жилищных помеще-

ний площадью 19 м2, что соответствует среднему значению типовых строе-

ний, для однокомнатной квартиры. В расчете не учитываются вентиля-

ционные системы и бытовые приборы, которые способствуют конвектив-

ному массопереносу СО2. Следовательно, расчетные значения получены для 

условий квазизамкнутых пространств, для изотермических условий. 

 

Рисунок 2. График повышения концентрации СО2  от людей 

В атмосферном воздухе концентрация углекислого газа не может быть 

меньше 400 ppm, следовательно, данное значение принимается в качестве 

начального для жилых помещений. На основании анализа результатов, ко-

торые представлены на рис. 2, установлено, что данный временной интервал 

пропорционально уменьшается с ростом  

количества людей.  

Данные показатели определяют требования к электронно-измеритель-

ной системе концентрации СО2 в жилых помещениях.  

1. Диапазон измерения концентрации углекислого газа не должен 

превышать 2000 ppm, так как превышение этого порога несет 

серьезные нарушения здоровья человека. 
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2. Точность измерения ±3% ppm вполне применима, так как при 

высоком содержании СО2 в воздухе, 30 ppm не является значитель-

ной погрешностью. 

3. Быстродействие существующих датчиков (с учетом разогрева 2 

мин) является вполне приемлемым.  
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Аннотация 
Проведен анализ результатов исследований влияния углекислого газа на чело-

века. Получены и обоснованы некоторые требования к электронной системе измерения 

концентрации СО2 в жилых помещениях, позволяющие подобрать рациональный метод 

измерения диоксида углерода в жилых помещениях. 

 Ключевые слова: качество воздуха, контроль, самочувствие, углекислый газ. 

Анотація 
Проведено аналіз результатів досліджень впливу вуглекислого газу на людину. 

Отримано і обгрунтовані деякі вимоги до електронної системи вимірювання концентра-

ції СО2 в житлових приміщеннях, що дозволяють підібрати раціональний метод вимірю-

вання діоксиду вуглецю в житлових приміщеннях. 
 Ключові слова: якість повітря, контроль, самопочуття, вуглекислий газ. 

Abstract 
 The analysis of the results of studies of the effect of carbon dioxide on man is carried 

out. Some requirements for an electronic system for measuring CO2 concentration in living 

quarters have been obtained and justified, which make it possible to select a rational method 

for measuring carbon dioxide in living quarters. 

 Keywords: air quality, control, well-being, carbon dioxide. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИМОГ, ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 

КОНТРОЛЮ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ЖИВИЛЬНОГО РОЗЧИНУ 

ТЕПЛИЧНИХ КУЛЬТУР 

Лактіонов І.С., канд.техн.наук, ivan.laktionov@donntu.edu.ua;  

Саланжій В.М.,студент, studyindn@gmail.com  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м.Покровськ, Ук-

раїна 

Актуальність 

На сьогоднішній день тепличні споруди – це невід’ємна частина сільсь-

кого господарства України, яка приносить мільйони дол. США в бюджет 

країни щорічно, але оскільки з 2014 року Україна повністю зупинила екс-

порт тепличних культур до Росії та перейшла на ринок ЄС (рис. 1) для змі-

цнення своїх позицій на ринку Євросоюзу та збільшення кількості експорту 

товару до Європи необхідно вирощувати товар, який буде відповідати євро-

пейським стандартам [1] . 

 

Рисунок 1. Експорт томату за 2014 та 2017 роки. 

Одним із найголовніших факторів, який впливає на якість та врожай-

ність тепличних культур є живильний розчин. Однак, із-за постійного ски-

дання неочищених, комунально-побутових та промислових стокових вод 

безпосередньо у водні об’єкти країни, через кризу самовідновлювальних 

можливостей річок та виснаження водно ресурсного потенціалу – екологіч-

ний стан води погіршується з кожним роком, а її корисні властивості втра-

чають свою ефективність. 

Шляхом вирішення даної проблеми може стати впровадження автома-

тизованих систем керування, які будуть контролювати параметри живиль-

ного розчину тепличних культур, задля живлення їх водою, яка забезпечить 

необхідний ріст та врожайність продукту, а відповідно і закріпить україн-

ську аграрну промисловість на міжнародних ринках. Таким чином, розробка 
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комп’ютеризованої системи контролю параметрів якості поливної води є ак-

туальної науково-прикладною задачею. 

Постановка задачі 

Метою статті є обґрунтування вимог до узагальненої структурної схеми 

системи контролю електропровідності живильного розчину тепличних ку-

льтур. 

Для досягнення поставленої мети було сформульовано та вирішено на-

ступні задачі: 

 визначення основних параметрів якості живильного розчину, їх 

вплив на тепличні культури;  

 аналіз сучасних технічних рішень, щодо вимірювання параметрів 

якості живильного розчину тепличних культур; 

 розробка загальної структури системи виміру електропровідності жи-

вильного розчину та обґрунтування технічних вимог, щодо її функціону-

вання.  

Результати досліджень 

У відповідності до вимог живильного розчину тепличних культур [2], 

необхідно враховувати його основні фізичні параметри: кислотність, темпе-

ратуру, жорсткість розчину, його електропровідність. Усі  параметри, згідно 

їх властивостей, по-своєму впливають на темпи зростання, врожайність та 

морфологію культур закритого ґрунту. У результаті аналізу, щодо ефектив-

ності та важливості параметрів на режими зростання культур визначено,   

що найбільш доцільним є вимірювання величини електропровідності живи-

льного розчину в регламентованому діапазоні. 

На сьогоднішній день, ринок електронної техніки надає широкий асор-

тимент кондуктометрів [3], але на підставі аналізу функціональних можли-

востей існуючих систем моніторингу електропровідності встановлено, що 

більшість фірм виробництва приладів не вказують складові сумарної похи-

бки вимірювання системи, що ускладнює об’єктивність аналізу їх метроло-

гічних характеристик. Значним недоліком є реалізація даних приладів на 

компонентній базі високої вартості, що знижує попит продукції на вітчиз-

няному ринку. Також, функціонал існуючих систем не враховує параметр 

адаптивності до кожного типу культур та їх періоду вегетації. Отже, вихо-

дячи з вищесказаного, досліджувана електронна система контролю електро-

провідності живильного розчину повинна мати наступний функціонал: 

1. Контроль необхідного діапазону параметрів електропровідності з фу-

нкцією негайного дистанційного оповіщення у разі його відхилення. 

2. Алгоритм усунення дестабілізуючих факторів  вимірювання електро-

провідності для стабільного функціонування системи; 

3. Алгоритм функціонування системи з урахуванням параметрів адап-

тивності до різних типів культур та їх періоду вегетації; 

4. Реалізація системи на економічній компонентній базі відповідно до 
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поставлених вимог. 

 На підставі проведених досліджень та поставлених вимог до системи 

було обґрунтовано її узагальнену структурну схему, яку наведена на рису-

нку 2. 

 Рисунок 2. Узагальнена структурна схема системи контролю електропровідності живи-

льного розчину: В – вимірювач електропровідності, БЗ – блок зсуву сигналу, П – підси-

лювач, МК – мікроконтролер, Д – дисплей, ES – Ethernet Shield  

Система контролю електропровідності живильного розчину (див. рис. 

2) функціонує наступним чином: вихідна напруга з чутливого елемента (еле-

ктродів) потрапляє до суматора, де відбувається зсув напруги до потрібного 

нам діапазону від 0 до 5В, але амплітуда сигналу зменшиться, тому за допо-

могою підсилювача рівень амплітуди збільшено до необхідних 5 В. Після 

обробки сигналу, напруга потрапляє до аналогового входу Arduino Uno, де 

АЦП перетворює напругу з діапазону від 0 до 5 В у цілочислове значення в 

межах від 0 до 1023. Тоді, за допомогою аналітичної форми залежності на-

пруги від значення електропровідності [4], відбувається розрахунок реаль-

ної електропровідності розчину з урахуванням дестабілізуючих факторів. 

Отриманий результат електропровідності виводиться на дисплей. Роботу 

даної системи було імітовано у програмному  забезпеченні Proteus Design 

Suite  (див. рис. 3). Зміну сигналу з чутливого елемента було реалізовано за 

допомогою потенціометру. 

Рисунок 3. Реалізація імітаційної моделі системи контролю електропровідності живиль-

ного розчину 
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Висновки 

Визначено  основні параметри якості живильного розчину, їх вплив на 

тепличні культури. Проаналізовано сучасні технічні рішення, щодо вимірю-

вання параметрів якості живильного розчину тепличних культур. Розроб-

лено загальну структуру системи виміру електропровідності живильного 

розчину з її імітацією у програмному  забезпеченні Proteus Design Suite. 
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Анотація 

У статті викладено результати досліджень параметрів якості живильного розчину, 

їх вплив на режими розвитку тепличних культур. Аналіз існуючих кондуктометрів за-

свідчив, що розробка системи контролю електропровідності води є перспективним на-

прямком у розвитку культур закритого ґрунту. 

Ключові слова: живильний розчин, параметри якості,електропровідність, теплиця. 

Аннотация 

В статье изложены результаты исследований параметров качества питательного 

раствора, их влияние на режимы развития тепличных культур. Анализ существующих 

кондуктометров показал, что разработка системы контроля электропроводности воды яв-

ляется перспективным направлением в развитии культур закрытого грунта. 

Ключевые слова: питательный раствор, параметры качества, электропроводность, 

теплица. 

Abstract 

The article describes the results of studies of the nutrient solution quality parameters and 

their influence on modes of greenhouse crops. The analysis of existing conductometers has 

shown that the development of a system for monitoring the electrical conductivity of water is a 

promising direction in the development of closed-soil crops. 

Keywords: nutrient solution, quality parameters, electrical conductivity, greenhouse. 
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АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ТА ВРАЗЛИВОСТЕЙ 

БЕЗДРОТОВИХ WI-FI МЕРЕЖ  

Лебединський М.О. , студент, leb_max@protonmail.com;  

 ДонНТУ, Покровськ, Україна 

 Згідно інформації Департаменту кіберполіції Національної поліції Ук-

раїни: “Подолати захисний периметр інформаційних інфраструктур в поло-

вині систем може сторонній зловмисник з мінімальними знаннями та низь-

кою кваліфікацією.” До таких висновків прийшли спеціалісти Департаме-

нту, проаналізувавши матеріали про кіберзлочини. Аналіз який був прове-

дений свідчить про те, що критичні вразливості можуть бути присутніми у 

більшій половині інфраструктур, які посвячені інформації приватних та дер-

жавних секторів. Незалежні дослідники відзначають, що більшу частину та-

ких уразливостей (40%) можуть становити помилки налаштування програ-

много забезпечення, 27% систем становлять помилки у програмному коді та 

20% відсутність, або не своєчасне оновлення систем які відповідають за без-

пеку.  

Згідно досліджень можна виділити декілька основних помилок, яких 

потрібно уникати при налаштуванні захисту для забезпечення безпомилко-

вого доступу до інформації та ресурсів:  це слабкі паролі, які найчастіше 

складаються із маленьких слів і фраз та, як правило, не містять цифри та 

інші допустимі символи; також потрібно відмітити використання відкритих 

(не шифрованих) способів для передачі даних; а також версії програмного 

забезпечення, що застаріли, із вже відомими та вразливостями, що не випра-

вленні; використання віддаленого доступу до систем управління обладнан-

ням та ресурсів, використовуючи мережу Інтернет з відкритими каналами.  

Спеціалісти Департаменту також виділяють, що захист безпроводових 

мереж на 2017 рік знаходиться низькому рівні. Аналізом, що було проведено 

встановлено, що приблизно 75% безпроводових мереж можна  успішно ата-

кувати . Приблизно кожна друга система яка містить бездротову мережу має 

у собі можливість допуску до локальної комп’ютерної мережі які містять 

установи приватних та державних секторів [1].  

Атаки на безпроводові можуть призвести до розголошення конфіден-

ційної або внутрішньої інформації; несанкційованого доступу до інформа-

ції; вірусних атак; компрометації облікових записів; перевищення повнова-

жень; моніторингу інформаційної системи; атаки на мережеве обладнання 

та інше. 

Дуже часто користувачі використовують режим прихованого ідентифі-

катора мережі, це дозволяє приховати SSID мережі в списку доступних ме-

реж і підключитися до неї можливо лише знаючи ідентифікатор.  Але це не 

дає ніякого захисту, утілити для сканування ефіру дозволяють встановити 
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який SSID містить мережа. Усі клієнти мережі, що приєднані до точки дос-

тупу знають SSID цієї мережі та при підключенні надсилаються кадри  Probe 

Request, де вказують мережевий ідентифікатор з профілю для підколю-

чення.  

Якщо точка доступу 

має налаштований MAC-

фільтр то це також не 

зможе зберегти ваші данні. 

Підібрати MAC-адресу ав-

торизованого клієнту не 

займе багато часу 

[2].Перша дія для забезпе-

чення безпеки мережі це 

зміна стандартного паролю до панелі адміністрування точки доступу. Як 

правило цей пункт забувають. Процес зміни зображено на рисунку 1. 

Якщо зловмисник потрапить до панелі адміністрування, він може змі-

нити DNS на свій. Це допоможе зловмиснику реалізувати велику кількість 

вразливостей. Наприклад, зловмисник може змінити IP-адрес справжнього 

сайту на свій і це буде прикладом фішингової атаки. Також зловмисник 

може за допомогою поганого налаштування зробити мережу не придатною 

до використання.  

Більшість сучасних мереж побудовано за принципом яйця: оточені на-

дійною оболонкою, вони практично беззахисні усередині. Це означає, якщо 

зловмисник отримує доступ до мережі опори, то усі мережеві пристрої впа-

дуть. Після проникнення у мережу, найбільш важкою задачею зловмисника 

становить виявлення наступної мішені [3]. 

Після потрапляння до мережі 

зловмисник може просканувати ме-

режу на наявність інших пристроїв і 

надалі атакувати їх. Це можна зро-

бити за допомогою програми 

SuperScan. Інтерфейс програми для 

сканування зображений на рисунку 

2. У програмі задаються початкова 

та кінцева адреса для сканування ві-

дкритих портів. Після цього потрі-

бно самостійно намагатися підклю-

читися до цих портів, вияснити для 

чого вони слугують та намагатися 

атакувати. Цю програму можна використовувати для захисту мережі, аналі-

зуючи які порти в вас відкриті і які з них ви не використовуєте можна змен-

шити кількість вразливостей. Це можна зробити за допомогою утілити 

portscan. 

 
Рисунок 2. Сканування мережі 

  

 
 

Рисунок 1. Зміна паролю адміністратора 
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Надалі можна шпигувати за мережею за допомогою ARP spoofing. Та-

кож можна отримати доступ до комп’ютерів, що приєднанні до мережі, 

встановити шпигунські програми та шпигувати за діями користувача. Це 

може призвести до викрадення конфіденційної інформації, паролів, тощо. 

Навіть мала помилка в налаштуванні мережі може призвести до викра-

дення даних. Тому навіть простому користувачу, який приєднався до мережі 

та невпевнений, що вона добре захищена потрібно використовувати методи 

самозахисту, закрити на комп’ютері порти, які не використовуються систе-

мою, використовувати HTTPS постійно для запобігання викрадення даних 

перехопленням. Рекомендується використовувати платний чи свій власний 

VPN, та використовувати його при передаванні конфіденційної інформації 

чи банківських розрахунках.  
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Анотація 

Представлені деякі проблеми при налаштуванні WI-FI мережі. Розглянуті можливі 

подальші дії, проведений аналіз вразливостей мережі. Були розглянуті досліди Департа-

менту кіберполіції Національної поліції України. Продемонстровані можливі дії після 

проникнення у мережу. Представлено можливі дії для виправлення цих вразливостей. 

Ключові слова: WI-FI, безпека, вразливості, проникнення, захист, мережа. 

Аннотация 

Представлены некоторые проблемы при настройке WI-FI сети. Рассмотрены следу-

ющие действия, проведен анализ уязвимостей сети. Были рассмотрены исследования Де-

партамента киберполиции Национальной полиции Украины. Продемонстрированы воз-

можные действия после проникновения в сеть. Представлены возможные действия для 

исправления этих уязвимостей.  

Ключевые слова: WI-FI, безопасность, уязвимости, проникновение, защита, сеть.  

Abstract  

 Presented some problems with setting up the WI-FI network. The following actions are 

considered, analysis of network vulnerabilities. It was reviewed studies of the Department of 

Postal and Telecommunications of Ukraine of the National Police. Demonstrated possible ac-

tions after penetration into the network. Presented possible actions to correct these vulnerabili-

ties. 

 Keywords: WI-FI, security, vulnerability, penetration, protection, network.   
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ОБЛІК ВПЛИВУ ЗАПИЛЕННЯ ОПТИЧНИХ ВУЗЛІВ НА 

РЕЗУЛЬТАТ ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПИЛУ 

Васильченко О.В., магістрант, uamralexua@gmail.com; 

Вовна О.В., д.т.н., доц., oleksandr.vovna@donntu.edu.ua 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

м. Покровськ, Україна 

Актуальність досліджень 

Розробка та вдосконалення вимірювальних систем концентрації метану 

та пилу, які дозволяють одержувати метрологічно надійну інформацію в ре-

жимі реального часу про фактичний і прогнозований стан аерогазової об-

становки промислових підприємств, є одним із пріоритетних напрямів дос-

ліджень з підвищення ефективності промислових систем комплексної аеро-

газової безпеки [1]. Розробка методів і засобів компенсації основних деста-

білізуючих факторів рудничної атмосфери на результати вимірювання кон-

центрації та дисперсності вугільного пилу оптичними вимірювача концент-

рації вугільного пилу є актуальним. 

Мета та задачі дослідження 

Метою роботи є розробка способів і засобів обліку впливу запилення 

оптичних вузлів на результат вимірювання концентрації вугільного пилу. 

Для досягнення мети в роботі сформульовані та вирішені задачі: 

– проаналізувати шляхи захисту оптичних компонент оптико-електрон-

ного вимірювача концентрації пилу від запилення; 

– розробити заходи щодо зниження запилення оптичних елементів ви-

мірювача концентрації пилу. 

Результати досліджень 

Для захисту лінз системи коліматора від дії зовнішнього середовища пе-

ред ними в оптоелектронному блоці випромінювача та фотоприймача дода-

тково встановлюють оглядові стекла, які захищають оптичні елементи вимі-

рювача від запилення [2]. Під час експлуатації захисні стекла повинні бути 

чистими, щоб під час вимірювань концентрації вугільного пилу не вноси-

лися спотворення у вигляді додаткових похибок вимірювання від забруд-

нення оптики [3]. Існує декілька шляхів захисту оглядових стекол: 

1) не допущення осадження частинок пилу на оглядові стекла; 

2) введення автоматичної корекції до результату вимірювання для ви-

ключення впливу запилення оглядових стекол [4]. 

Розглянуті способи першої групи мають такі недоліки, як підвищення 

енергетичних витрат, складність виготовлення та збільшення габаритів оп-

тичного вимірювача концентрації вугільного пилу. Крім того, під час вико-

ристання пилозахисних насадок тривалий час залишається ризик забруд-
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нення оптичних деталей, що гарантовано призводе до спотворення результа-

тів вимірювань. 

До способів другої групи відносять автоматичну корекцію результатів 

вимірювань, яка передбачає вимірювання ступеня запилення оглядових сте-

кол за допомогою додаткового контрольного фотоприймача. Крім того, під 

час застосування спеціально розробленого алгоритму обробки експеримен-

тальних даних для корекції результатів вимірювання концентрації пилу в ат-

мосфері вугільних шахт можна добитися зниження адитивної складової по-

хибки від запилення оптичних вузлів. 

Для підвищення ступеня захищеності оптичних вузлів від запилення за-

пропоновано використовувати пилозахисні насадки – бленди 1 (див. рис. 1). 

Промисловими випробуваннями різних оптичних приладів, які розміщено в 

пилоповітряний потік, було встановлено, що застосовування насадки з п'я-

тьма конусними кільцями можна добитися значного пилового захисту опти-

чних вузлів [2, 3]. 

За конкретних виробничих умов в шахті перед початком роботи необхі-

дно здійснити попереднє градуювання та встановити максимальний ступінь 

забруднення оптики, при якому можливо без погіршення метрологічних ха-

рактеристик вимірювача здійснювати вимірювання концентрації вугільного 

пилу. 
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Рисунок 1. Оптична схема вимірювача концентрації пилу 

з використанням пилозахисних насадок – бленд 

 

Для усунення адитивної складової похибки вимірювання концентрації 

вугільного пилу запропоновано використовувати програмний алгоритм 

компенсації, при цьому необхідно заздалегідь з'ясувати швидкість забруд-

нення оптичних стекол 2 (див. рис. 1) вимірювача у виробничих умовах. Ал-

горитм компенсації похибки від запилення оптичних вузлів припускає вико-

ристання встановлених наперед поправочних коефіцієнтів, а також застосу-

вання керованих драйверів живлення СВД1 і СВД2, чим забезпечуватиметься 
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регулювання струму живлення. 

Висновки 

Для обліку запилення оптичних вузлів двохпроменевого вимірювача 

концентрації та дисперсності вугільного пилу запропоновано ввести авто-

матичну корекцію результатів вимірювань, яка передбачає вимірювання 

ступеня запилення оглядового скла на виході випромінювача за допомогою 

введення додаткового контрольного фотоприймача. Для підвищення сту-

пеня захищеності оптичних вузлів від запилення запропоновано спільно з 

автоматичною корекцією використовувати пилезахисні насадки – бленди з 

конусними кільцями. 
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Анотація 

Виконаний аналіз шляхів захисту оптичних компонент оптико-електронного вимі-
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насадки, автоматична корекція, результат вимірювання. 

Аннотация 

Выполненный анализ путей защиты оптических компонент оптико-электронного 

измерителя концентрации пыли от запыленности. Для повышения степени защищенно-

сти оптических узлов от запыленности предложено совместно с автоматической коррек-

цией использовать бленды с конусными кольцами. 

Ключевые слова: концентрация пыли, запыленность. оптический измеритель, пы-

лезащитные насадки, автоматическая коррекция, результат измерения. 

Abstract 

The analysis of ways of protection of optical components of the optoelectronic dust 

concentration meter from dust is performed. To increase the degree of protection of optical 

nodes from dust, it was proposed to use blends with conical rings together with automatic cor-

rection. 

Keywords: dust concentration, dustiness. optical meter, dustproof nozzles, automatic cor-

rection, measurement result. 

 

 
 



64 

 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2017 
 

РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ 

ПРОГНОЗУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ ГЕТЕРОГЕННИХ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

Жуковська Д.О., аспірант, daria.zhukovska@donntu.edu.ua; 

Воропаєва В.Я., к.т.н., доцент, viktoriya.voropayeva@donntu.edu.ua 

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний 

університет», м. Покровськ, Україна 

Вступ. Прогнозування та управління трафіком є одними з важливих за-

дач при побудові гетерогенних телекомунікаційними мереж. Різні види ко-

мунікаційних послуг і різні конфігурації мереж призводять до появи нових 

методів прогнозування та управління. Для вирішення завдань управління, 

класифікації, прогнозування в телекомунікаційних мережах часто викорис-

товують нейронні мережі. Такий успіх визначається рядом причин: нейро-

мережі – це найпотужніший метод імітації явищ і процесів, який дозволяє 

показувати складні залежності навіть при великій кількості змінних; вико-

ристовують механізм навчання – користувач нейронної системи підбирає 

представницькі дані і запускає навчальний алгоритм, який сам налаштовує 

параметри мережі без участі користувача. 

Постановка задачі дослідження. Мета роботи полягає в розробці мо-

делі нейронної мережі для прогнозування та управління трафіком різного 

типу у гетерогенних телекомунікаційних мережах та її програмна реалізація 

в середовищі MatLab. Для досягнення мети поставлені та вирішенні насту-

пні задачі: 

 дослідити особливості використання нейронних мереж для про-

гнозування та управління трафіком телекомунікаційних мереж; 

 розробити структурну схему моделі нейронної мережі; 

 реалізувати модель в середовищі моделювання MatLab та прове-

сти ряд експериментів; 

 виконати аналіз отриманих результатів. 

Результати розробки та досліджень. Все частіше при прогнозуванні 

та управлінні трафіком використовується багатошаровий персептрон як рі-

зновид нейронної мережі прямого поширення [1]. 

Найважливішою властивістю нейронних мереж, що використовують 

багатошаровий персептрон, є їх здатність навчатися на основі даних навко-

лишнього середовища і в результаті навчання підвищувати свою продукти-

вність. Навчання нейронної мережі відбувається за допомогою інтерактив-

ного процесу коригування синаптичних значень і порогів на кожній ітерації 

процесу навчання [2]. 

Для вирішення задач управління трафіком та подальшого прогнозу-

вання, в гетерогенних телекомунікаційних мережах використовується мо-

дель нейронної мережі – багатошаровий персептрон, структурна схема якої 
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представлена на рис. 1. 

На вхід нейронної мережі (рис.1) по-

дається масив з xn значень: вхідний потік 

заявок, кожна заявка характеризується 

часом надходження – t, довжиною – l та 

приналежністю до одного з трьох класів 

трафіку (високий, середній або низький) 

– priority. Прихований шар містить 3 

шари нейронів: шар Р – сортування по 

priority; шар Q – спрямування заявки в 

чергу відповідного пріоритету, вимір черги відповідного пріоритету та роз-

рахунок смуги пропускання для трафіку відповідного пріоритету; шар S – 

негайне обслуговування заявки (якщо черги немає), затримка заявки (якщо 

є місце в черзі) та видалення заявки (якщо відсутнє місце в черзі). 

На виході отримуємо 3 значення – середнє значення затримки для зая-

вок відповідного пріоритету. 

Для реалізації розробленої структурної схеми та виконання ряду поста-

влених експериментів найбільш ефективною є модель на нейронних мере-

жах, реалізована в пакеті MatLab. Neural Network Toolbox в пакеті MatLab 

забезпечує всебічну підтримку проектування, навчання та моделювання 

множини відомих мережних парадигм, від базових моделей персептрону до 

найсучасніших асоціативних і самоорганізованих мереж. 

При створенні нейромережі в пакеті MatLab підключається навчальна 

вибірка даних, створюється нейронна мережа згідно із розробленою струк-

турною схемою. Процес навчання нейронної мережі передбачає наступну 

послідовність подій: 

1. У нейронну мережу надходять дані із зовнішнього середовища. 

2. В результаті першого пункту змінюються вільні параметри нейрон-

ної мережі. 

3. Після зміни внутрішньої структури нейронна мережа відповідає на 

збудження вже іншим чином. 

Для визначення діапазонів врахованих факторів слід провести ряд екс-

периментів: виділення максимальної частки смуги пропускання для високо-

пріоритетного трафіку, при середній частці для середньопріоритетного і ни-

зькопріоритетного трафіку; виділення середньої частки смуги пропускання 

для всіх видів трафіку; виділення максимальної частки смуги пропускання 

для середньопріоритетного трафіку, при середній частці для високопріори-

тетного і низькопріоритетного трафіку. 

Результат проведення експериментів, що дозволить визначити область 

допустимих результатів при зміні частки смуги пропускання для всіх видів 

трафіку представлено на рис.2. 

 

 
Рисунок 1. Структура моделі ней-

ронної мережі 
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Як видно з рис.2, перерозпо-

діл смуги пропускання дозволяє 

обмежити обраний клас трафіку, 

щоб зростання менш пріоритет-

ного трафіку не спричиняло до де-

градації більш пріоритетного та 

забезпечити зменшення затримки 

в обслуговуванні. 

Висновки. В роботі були дос-

ліджені особливості використання 

нейронних мереж для прогнозу-

вання та управління трафіком телекомунікаційних мереж, розроблена стру-

ктурна схема моделі нейронної мережі, що використовуює багатошаровий 

персептрон та реалізована в середовищі моделювання MatLab. Результати 

моделювання показали, що вже після другої ітерації навчання сумарна за-

тримка заявок з високим і низьким пріоритетом зменшилась на 7%, та з се-

реднім – на 2%. Подальша робота може бути спрямована на створення авто-

матизованих систем прогнозування та управління трафіком в гетерогенних 

телекомунікаційних мережах з метою зниження трудомісткості і підви-

щення ефективності управління. 

Література 
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Анотація 

В роботі розроблено модель нейронної мережі для прогнозування та управління 

трафіком різного типу у гетерогенних телекомунікаційних мережах. Модель програмно 

реалізовано в середовищі MatLab. 

Ключові слова: мережа, модель,трафік, персептрон, пріоритет. 

Аннотация 

В работе разработана модель нейронной сети для прогнозирования и управления 

трафиком различного типа в гетерогенных телекоммуникационных сетях Модель про-

граммно реализовано в среде MatLab. 

Ключевые слова: сеть, модель, трафик, персептрон, приоритет. 

Abstract  

The model of a neural network for forecasting and controlling traffic of various types in 

heterogeneous telecommunication networks is developed in this work. The model is 

implemented in the MatLab environment. 

Keywords: network, model, traffic, perceptron, priority. 

  

Рисунок 2. Результат проведення експери-

ментів 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ВИМОГ ДО ЕЛЕКТРОННОЇ 

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

Оленич В.В., магістрант, nomonoh4@gmail.com; 

Зорі А.А., д.т.н., проф., anatolii.zori@donntu.edu.ua 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

м. Покровськ, Україна 

Актуальність досліджень 

Природний газ складається з метану та інших вуглеводнів у різних про-

порціях, а також містить кисень, азот і вуглекислий газ. Під час перероб-

лення й транспортування газу велике значення мають його компонентний 

склад і теплотворна здатність, так як ці два параметри визначають вартість 

газу. Ринкова вартість природного газу визначається його енергетичним 

вмістом. Таким чином, розробка електронних систем контролю якості при-

родного газу є актуальною задачею. 

Мета та задачі дослідження 

Метою роботи є обґрунтування вимог до електронної системи конт-

ролю якості природного газу в газопроводі. Для досягнення мети в роботі 

сформульовані та вирішені задачі: 

– обґрунтувати та розробити метрологічні вимоги щодо контролю яко-

сті природного газу; 

– визначити технічні вимоги до вимірювальних каналів електронної си-

стеми контролю якості природного газу. 

Результати досліджень 

Для вимірювання питомої теплоти згорання природного газу необхідно 

виконувати вимірювання параметра – густина газу в діапазоні від 0,68 до 

0,85 кг/м3 [1] та вносити поправку за двома факторами, що дестабілізують: 

молярна концентрація азоту в діапазоні від 5 до 7 %; молярна концентрація 

двооксиду вуглецю в діапазоні від 0,5 до 1,5 %. 

Для визначення похибки вимірювань густини газу і молярних концент-

рацій азоту та двооксиду вуглецю необхідно виконати оцінку результатів 

вимірювань питомої теплоти згорання непрямим методом. Похибки вели-

чин, які визначаються непрямим методом, можна розрахувати за формулою 
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  – довірча межа похибки вимірювання питомої теплоти згорання при-

родного газу, яка визначається непрямим методом при довірчій достовірно-

сті P ; k  – коефіцієнт, значення якого визначається прийнятою довірчою 
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вірогідністю P  ( k =1,1 при P =0,95); 
С

 , 
2N

 , 
2CO

  – абсолютні похибки 

прямих вимірювань густини природного газу і молярних концентрацій азоту 

та оксиду вуглецю. 

Абсолютна похибка вимірювання питомої теплоти згорання природ-

ного газу визначається: 

       
2 2 2 2

2 2 2

, , 47,79 0,61 0,93 ;
С С СН N CO N COk               

Відносна похибка вимірювання питомої теплоти згорання природного 

газу визначається: 
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Зміна відносної похибки вимірювань питомої теплоти згорання приро-

дного газу 
СН  при зміні абсолютної похибки вимірювання густини газу 

С
  

у діапазоні від 0,0068 до 0,034 кг/м3 наведено на рисунку 1. Густина приро-

дного газу 
С

 =0,77 кг/м3, молярна концентрація азоту %5
2
N , молярна 

концентрація двооксиду вуглецю %5,0
2
CO  при цьому верхня питома те-

плота згорання складає 34,75 МДж/м3. 
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Рисунок 1. Зміна 
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З аналізу одержаних залежностей видно, що для вимірювання питомої 

теплоти згорання природного газу з відносною похибкою не більш 2 %, 

значення абсолютної похибки при цьому не більш 0,6 МДж/м3 в діапазоні 

від 29 до 43 МДж/м3 необхідно вимірювати: 
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– густина природного газу з відносною похибкою вимірювань не більш 

15 %, значення абсолютної похибки не більш 0,01 кг/м3 в діапазоні від 

0,68 до 0,85 кг/м3; 

– молярну концентрацію азоту в природному газі з відносною похиб-

кою вимірювань не більш 5 %, значення абсолютної похибки не більш 

0,25 % у діапазоні від 5 до 7 %; 

– молярну концентрацію двооксиду вуглецю в природному газі з відно-

сною похибку вимірювань не більш 5 %, значення абсолютної похибки не 

більш 0,025 % у діапазоні від 0,5 до 1,5 %. 

Висновки 

Для контролю якості природного газу запропоновано вимірювати його 

теплотворну здатність при невідомому компонентному складі газу, для 

цього необхідно виконувати вимірювання густини газу, а також вносити по-

правку в результати вимірювання за молярною концентрацією азоту та дво-

оксиду вуглецю. 
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Анотація 

Обґрунтовано та розроблено метрологічні вимоги щодо контролю якості природ-

ного газу. Запропоновано вимірювати теплотворну здатність газу, для цього необхідно 

виконувати вимірювання густини газу, а також вносити поправку в результати вимірю-

вання за молярною концентрацією азоту та двооксиду вуглецю. 

Ключові слова: природний газ, теплотворна здатність, густина, концентрація, азот, 

двооксид вуглецю, вимірювальна система. 

Аннотация 

Обоснованы и разработаны метрологические требования по контролю качества 

природного газа. Предложено измерять теплотворную способность газа, для этого необ-

ходимо выполнять измерения плотности газа, а также вносить поправку в результаты 

измерения по молярной концентрации азота и диоксида углерода. 

Ключевые слова: природный газ, теплотворная способность, плотность, концентра-

ция, азот, диоксид углерода, измерительная система. 

Abstract 

Metrological requirements for quality control of natural gas are substantiated and devel-

oped. It is proposed to measure the calorific value of a gas, for this it is necessary to perform 

measurements of the gas density, and also to make corrections to the results of the measurement 

with respect to the molar concentration of nitrogen and carbon dioxide. 

Keywords: natural gas, calorific value, density, concentration, nitrogen, carbon dioxide, 

measuring system. 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

ОПТИМІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ СЕРВІС-ПРОВАЙДЕРІВ 

Несвітаєв А. А., магістр, Mr.IceJune@gmail.com;  

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний 

університет», м. Покровськ, Україна 

 

Вступ. Нейронні технології мають дуже великий спектр можливих ви-

користань у найрізніших сферах людського життя. Основними сферами за-

стосування нейронних мереж (НМ) є апроксимація функцій, асоціативна 

пам'ять, стиснення даних, розпізнавання та класифікація, оптимізаційні за-

дачі, керування складними процесами та прогнозування [1]. Однією з таких 

є телекомунікації. З постійним зростанням рівня вимог до якості обслугову-

вання ТКС зі сторони провайдера та якості сигналу у споживача задача оп-

тимізації мережевих ресурсів лише набирає свою актуальність.  

Постановка задачі дослідження. Мета роботи – дослідження способів 

використання нейронних мереж для оптимізації транспортних мереж сервіс-

провайдерів. 

Для досягнення мети поставлені та вирішенні наступні задачі: 

 дослідити існуючі види нейромереж для вирішення задач ТКМ; 

 розробити структурну схему моделі передачі трафіку по транспо-

ртній телекомунікаційній мережі; 

 провести розрахунки по даній моделі. 

Результати розробки та досліджень. Нейронна мережа являє собою 

сукупність нейроподібних елементів, певним чином з’єднаних між собою та 

навколишнім середовищем за допомогою зв’язків визначених ваговими ко-

ефіцієнтами. Трьома основними поняттями в теорії нейромереж є: нейрон, 

архітектура мережі і поняття навчання [2].  

 
Рисунок 1.  Види нейронних мереж 
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На сьогодні вже розроблено багато схем які можна поділити на мережі 

прямої дії та із зворотними зв’язками (рис.1). 

В роботі представлена структурна схема транспортної мережі інтер-

нет-провайдера (рис.2). Маршрутизатор планує рух з одного, центрального, 

пункту до периферійних пунктів зі спеціальною топологією зв'язків, де всі 

пункти задані своїми координатами (х, у) в системі координат, пов'язаної з 

центром. 

За величиною і знаком різниці координат пункту призначення і вихі-

дного або проміжного пункту знаходження за допомогою найпростішої од-

ношарової нейромережі (рис. 3) може бути знайдений пункт зміщення, 

тобто той пункт, в який слід переміститися для подальшого прямування. До-

цільно використовувати розглянуту раніше передавальну функцію, покла-

вши усі ваги рівними одиниці, а пороги – рівним двум. 

Як було розглянуто вище, нейромережа відображає рекомендовані 

зміщення для всіх можливих ситуацій, що складаються на основі поточного 

знаходження об'єкта і співвідношення між його координатами і координа-

тами пункту призначення. 

Якщо координати знайденого пункту зміщення збігаються з коорди-

натами пункту призначення, маршрут реалізований. 

В іншому випадку відшукуються різниці координат пункту призна-

чення і знайденого пункту зміщення. Вони визначають одиничне пору-

шення відповідних рецепторів вхідного шару. Так само порушується рецеп-

тор, що відповідає знайденому пункту зміщення. Ці три збуджених рецеп-

тора знову визначають новий пункт зміщення. 
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Рисунок 2. Транспортна мережа з центральним пунктом 
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Так триває до збігу координат пункту зміщення з координатами пун-

кту призначення.  

Наприклад, при руху з пункту 0 за адресою пункту 6 з координатами   

(-50, 150) виявляється, що ∆x<0, ∆y≥0. Тоді нейрон 1 повідомляє значення 

порушення, рівне 1. Таке ж значення повідомляється нейрона 4, а також ней-

рона 5, відповідному центральному пункту. Тоді V26 = 1,   V27 = ... V46 = 0. 

Тобто, знайдений проміжний пункт 1. Тоді збудження нейрона 6 вважається 

рівним одиниці і встановлюється, що щодо пункту 1 координати пункту 

призначення визначають нерівності ∆x≥0,  ∆y≥0. Значить, слід повідомити 

одиничне порушення нейронам 2 і 4. Порушення всіх інших рецепторів вва-

жається нульовим. При розрахунку функції активації для всіх нейронів ви-

хідного шару видається рекомендація проходження в пункт 6, тому що оди-

ничне порушення набуває нейрон 32. Маршрут складений: 0 → 1 → 6. 

Нейромережа, (одношаровий персептрон), представлена на рис.3, пе-

редбачає одностороннє переміщення - від центру до периферії. Тому кінцеві 

пункти виявилися «завислими», що не впливають на подальший зсув. Однак 
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Рисунок 3. Модель нейронної мережі 



73 

 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2017 
 

легко розвинути цю нейромережу (недоцільно ускладнювати рисунок), при-

пустивши можливість повернення в центральний пункт, або рух через цен-

тральний пункт, якщо заданий маршрут з пункту відправлення одного сек-

тора в пункт призначення іншого сектора. Всередині сектора рух може здій-

снюватися через його локальний центральний пункт також на основі аналізу 

зазначеної вище різниці координат. 

Висновки. Була розроблена структурна схема моделі для оптимізації 

передачі трафіку по транспортній телекомунікаційній мережі, що викорис-

товує одношаровий персептрон. Розрахунки пошуку маршруту показали, 

що моделювання складної транспортної мережі будь-якої природи за допо-

могою логічної нейронної мережі виявляється надійним та перпективним 

для маршрутизації трафіку сервіс-провайдерів. 

Література 

1. Хайкин, С. Нейронные сети: полный курс [Текст] / С. Хайкин. – Москва : Изда-

тельский дом «Вильямс», 2006. – 1104 с. 
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ского. – Москва : Горячая линия – Теле- ком, 2006. – 452 с. 

Анотація 

В даній роботі були досліджені способи використання нейронних мереж для опти-

мізації транспортних мереж сервіс-провайдерів та розроблена  нейрона модель передачі 

трафіку по транспортній телекомунікаційній мережі; 

Ключові слова: нейрона мережа, трафік, оптимізація, транспортна мережа. 

Аннотация 

В данной работе были исследованы способы использования нейронных сетей для 

оптимизации транспортных сетей сервис-провайдеров и разработана нейрона модель пе-

редачи трафика по транспортной телекоммуникационной сети; 

Ключевые слова: нейронная сеть, трафик, оптимизация, транспортная сеть. 

Abstract  

In this paper, we investigated ways to use neural networks to optimize service providers' 

transport networks and develop a neural model for transporting traffic over a transport 

telecommunication network; 

Keywords: neural network, traffic, optimization, transport network. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРОВАНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧЕСЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

Кулик М.В., kulik@internic.ua; 

Рязанцев О,В,. к.ф-м.н., доц.; 

Калистратов А.А., студент-магистрант, pika4yka000@gmail.com 

Днепровский государственный технический университет, Каменское, 

Украина 

Большинство центров обработки информации (ЦОИ) управляется не-

централизованным способом, за исключением тех, кто использует импорт-

ное дорогостоящие оборудование. Те же, кто не может себе позволить ку-

пить дорогостоящие оборудование используют непосредственное управле-

ние, таким образом, увеличивая расходы на обслуживание, где по большей 

части необходимо лишь присутствие. 

Многие компании в своем распоряжении имеют несколько ЦОИ для 

обеспечения отказоустойчивости при проведении ремонтно-профилактиче-

ских работ на одном из дата-центров, а также в случае внештатных ситуа-

ций. И чем больше дата-центров и коммуникационного оборудования у ком-

пании, тем сложнее задача его централизованного управления, не говоря 

уже про необходимость присутствия на каждом ЦОИ обслуживающего пер-

сонала. 

Основной задачей данной работы является проектирование и разра-

ботка системы централизованного управления серверным оборудованием 

ЦОИ. Серверное оборудование ЦОИ условно можно разделить на несколько 

групп: системы контроля параметров ЦОИ, системы управления электропи-

танием, системы кондиционирования воздуха в помещении, системы пери-

ферийного коммуникационного оборудования (неуправляемое оборудова-

ние связи, приёма и передачи информации), электронно-вычислительное 

оборудование. 

На рис. 1 представлена блок-схема взаимодействия оборудования ти-

пичного ЦОИ. Если учесть, что на сегодняшний день применяемое сетевое 

и электронно-вычислительное оборудование имеет средства для удалённого 

управления, а именно остановки и плавного перезапуска, то средства для 

введения его в эксплуатацию после простоя или же аварийного перезапуска 

крайне ограничены, а если и присутствуют, то с минимальными возможно-

стями запуска по сети без поддержки шифрования и защиты от внешнего 

воздействия. Таким образом, системы удаленного управление ЦОИ имеют 

недостатки. 
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Рисунок 1. Структурная блок-схема ЦОИ 

 

Как видно из блок-схемы центральным узлом всей системы является 

система управления, предоставляющая эффективный контроль и управле-

ние работой дата-центра за его пределами. Основными узлами также явля-

ются интерфейсы взаимодействия системы управления с различными 

устройствами ЦОИ. Исходя из этого, требование системы управления иметь 

различные типы интерфейсов связи, поддерживающие как аналоговый 

приём данных, так и цифровой. 

Средой для моделирования и следования возможностей работы си-

стемы децентрализованного управления коммуникационным оборудова-

нием ЦОИ выбран электронный симулятор микроконтроллерных устройств 

Proteus VSM, позволяющий в режиме реального времени отслеживать ре-

жимы работы системы, а также имеющим в своём составе эффективные 

средства для разработки и построения электронных устройств. 

В данном устройстве реализовано до шести одновременных источни-

ков таких сигналов, поступающих на шинные буферы. Микроконтроллер 

поочерёдно, в заданный интервал времени, опрашивает шинные устройства, 

выставляя информацию на общую шину данных и тем самым, считывая сиг-

налы внешних устройств. Шинный формирователь позволяет дополни-

тельно принимать до 6 цифровых сигналов с различных датчиков, позволяя 

тем самым охватить более широкий круг контролируемого оборудования. 

Таким образом, реализация приёма и передачи данных через общую па-

раллельную шину данных позволяет каскадное наращивание мощности си-

стемы управления, подключая дополнительные шинные формирователи для 

обслуживания новых устройств. Центральным узлом системы управления 

является микроконтроллер. Для решения поставленных задач был выбран 

высокопроизводительный микроконтроллер компании Atmel ATmega48, 

позволяющий безотказно работать всей системе в поставленной для неё 
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нагрузке. Для обслуживания периферийных устройств используется си-

стема прерываний совместно со счётчиками, позволяя с высокой скоростью 

реагировать на внешние события. Так для внешних устройств выделены 

определенные прерывания, которые аппаратно работают со счетчиками в 

режиме захвата тактирования. 

Введения внешних прерываний позволило оперативно, прервав теку-

щий цикл опроса шины отреагировать на внешнее событие. Таким событием 

может быть датчик пожарной или охранной сигнализации, а также датчик 

пропадания напряжения питания. Для опроса шины данных использование 

счётчика совместно с внутренним прерыванием, позволяет разгрузить мик-

роконтроллер в моменты времени, когда опрос шины не требуется и пере-

вести его в режим ожидания, для экономии электроэнергии. 
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Анотація 

Розроблена система децентралізованого керування на основі мікроконтролера AT-

mega48 та мікросхем пам’яті для шинних буферів. Усунені деякі недоліки  відомих ана-

логічних систем та максимальна кількість ЦОІ, які можуть бути підключені узгоджені з 

вимогами компанії. 

Ключові слова: ЦОІ, моделююче середовище Proteus, мікроконтролери ATmega48, 

децентралізоване керування. 

Аннотация 

Разработана система децентрализованного управления на основе микроконтрол-

лера ATmega48 и микросхем памяти для шинных буферов. Устранены некоторые недо-

статки известных аналогичных систем и максимальное количество подключаемых ЦОИ 

согласованно с требованиями компании. 

Ключевые слова: ЦОИ, моделирующая среда Proteus, микроконтроллеры AT-

mega48, децентрализованное управление. 

Abstract 

The decentralized control system based on microcontroller ATmega48 and microcircuits 

of memory for bus buffers has developed. Fixed some disadvantage of known analogical sys-

tems. The maximal amount of connectors for CoDT are compatible according requirements of 

company. 

Keywords: Center of Data Treatment, simulate environment Proteus, microcontrollers 

ATmega48, decentralized control. 
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БАЛАНСИРОВКА НАГРУЗКИ НА ПРИМЕРЕ ДАТА-ЦЕНТРОВ 

КРУПНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

Вдовенко Елена Андреевна, студент, el.vdovenko95@gmail.com;  
1 ДонНТУ, Покровск, Украина 

Балансировка нагрузки – один из важнейших элементов высокодоступ-

ной инфраструктуры, который значительно увеличивет производительность 

и отказоустойчивость веб-ресурсов, приложений, баз данных и других сер-

висов посредством распределения рабочей нагрузки между несколькими 

серверами. 

Cхема инфраструктуры без балансировки нагрузки представлена на ри-

сунке 1. 

Пользователь под-

ключается непо-

средственно к веб-

серверу.  В случае 

выхода из строя 

единственного веб-

сервера, посетитель 

не сможет зайти на 

сайт. Помимо этого, если большое количество пользователей единовре-

менно попытается загрузить сайт, веб-сервер может не выдержать нагрузку: 

сайт будет загружаться очень долго или же вообще не отвечать.  

Есть много различных алгоритмов и методик распределения нагрузки. 

Выбирая один из алгоритмов, необходимо учитывать особенности конкрет-

ного проекта и цели, которые необходимо достичь.  

В числе целей, для достижения которых используется балансировка, 

можно выделить следующие: 

справедливость: необходимо обеспечить, чтобы системные ре-

сурсы равномерно распределялись между запросами и не возни-

кали ситуации, когда один запрос находится в обработке, а все 

остальные ждут своей очереди; 

эффективность: все серверы, которые обрабатывают запросы, 

должны быть максимально  загружены; желательно не допускать 

ситуации, когда один из серверов не обрабатывает запросы ; 

снижение времени обработки запроса: необходимо сократить 

время между началом обработки запроса (или его постановкой в 

очередь на обработку) и его завершения; 

сокращение времени отклика: нужно минимизировать время реак-

ции на запрос пользователя. 

Алгоритму балансировки должны быть присущи следующие свойства: 

 

 
Рисунок 1. Схема инфраструктуры без балансировки нагрузки 
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 предсказуемость: нужно точно понимать, в каких случаях и при 

каких нагрузках алгоритм будет эффективно решать поставлен-

ные задачи; 

 равномерная загрузка ресурсов системы; 

 масштабирумость: алгоритм должен сохранять работоспособ-

ность при увеличении нагрузки. 

Балансировка нагрузки в соц.сети 

В качестве примера взята социальная сеть, которая имеет 4 географиче-

ски распределенных дата-центра, 2400 серверов, систем хранения данных. 

В часы пик пользователей в онлайне до 2,8 млн., запросов - 150000 в секунду 

(7,5 миллиардов запросов в день).  

Выбор решения для балансировки нагрузки стоял между проприетар-

ными решениями (как программными, так и программно-аппаратными) и 

открытым проектом LVS (Linux Virtual Server). По результатам тестирова-

ния LVS показал себя лучше. 

LVS (Linux Virtual Server) – программный маршрутизатор с функцией 

объединения хостов в одно виртуальное пространство для последующей ба-

лансировки запросов. Потоки трафика распределяются между реальными 

серверами согласно одному из поддерживаемых алгоритмов перенаправле-

ния. LVS сервер выполняет роль шлюза в сетевой конфигурации. На дирек-

торе включается модуль ядра ipvs и настраиваются правила маршрутизации 

трафика. Несомненным преимуществом данной технологии, по сравнению 

с предыдущими являются наличие возможности более продвинутого управ-

ления нагрузкой. Распределять потоки трафика можно в зависимости от на-

грузки на конечный сервер, количества подключений на нём или от факта 

доступности необходимой серверной службы, причем не требуя установки 

дополнительного ПО на сер-

вера в кластере. 

В используемом пример 

пользовательский запрос по-

падает на сетевое оборудова-

ние, оно отправляет запрос на 

LVS. LVS отправляет запрос 

на один из фронтенд-серве-

ров. На LVS были использо-

ваны настройки персистент-

ности, то есть следующий 

пользовательский запрос от-

правляется на тот же самый 

фронтенд-сервер. Это сделано из-за того, что каждый фронтенд-сервер хра-

нит в своей памяти информацию о пользовательской сессии. И если пользо-

 

Рисунок 2. Схема работы алгоритма LVS 
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ватель приходит на другой фронтенд, этот фронтенд должен выполнить про-

цедуру логина пользователя. Для пользователя это происходит прозрачно, 

но в технической реализации эта операция дорогая. 

Для того, чтобы кластер LVS был отказоустойчивым организованы 

пары master/standby. Между парами master/standby постоянно происходит 

синхронизация сессий, чтобы при вылете master-сервера, пользователь, по-

пав на standby-сервер, был отправлен на тот же самый фронтенд. Также 

между серверами запущен протокол VRRP средствами keepalive. Это нужно 

для того, чтобы IP-адрес самого сервера LVS переехал на standby. Таких пар 

master/standby много. Между ними идет балансировка средствами прото-

кола ECMP. Сетевое оборудование также осведомлено о настройках перси-

стентности, и таким образом работает вся цепочка. Пользовательский за-

прос будет отправлен на одну и ту же пару LVS, пара LVS, в свою очередь, 

отправит на тот же самый фронтенд. 
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Анотація 

Розглянуто поняття балансування навантаження, цілі, які повинні досягатися при 

балансуванні. За приклад були взятi дата-центри соціальної мережі, в якiй використову-

ється рішення для балансування навантаження - Linux Virtual Server (LVS). Також розг-

лянуто докладніше механізм LVS. 

Ключові слова: балансування навантаження, Linux Virtual Server, LVS, дата-центри. 

Аннотация 

Рассмотрено понятие балансировки нагрузки, цели, которые должны достигаться 

при балансировке. В качестве примера были взяты дата-центры крупной социальной 

сети, в которой используется решение для балансировки нагрузки –  Linux Virtual Server 

(LVS). Также рассмотрен подробнее механизм LVS. 

Ключевые слова: балансировка нагрузки, Linux Virtual Server, LVS, дата-центры. 

Abstract  

The concept of load balancing, the goals that should be achieved when balancing, is 

considered. As an example, the data centers of a large social network were used, which uses a 

load balancing solution - Linux Virtual Server (LVS). Also considered in detail the mechanism 

of LVS. 

Keywords: load balancing, Linux Virtual Server, LVS, data centers. 
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АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ WIRESHARK 

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 

В течение 5-7 последних лет в промышленности, на всех видах транс-

порта, в энергетической отрасли чрезвычайно активно внедряются техноло-

гии информационного обмена данными между отдельными устройствами, 

их группами и сетями на базе концепций Industry 4.0 (4-я промышленная 

революция), IoT (Internet of Things, Интернет вещей), IIoT (Industrial Internet 

of Things, Интернет вещей в промышленности). В соответствии с этими кон-

цепциями множество различных устройств стали интеллектуальными, обла-

дая собственными процессорами, оперативной памятью и интерфейсами об-

мена данными с внешним миром. Некоторые из них позволяют объединять 

различные сетевые сегменты, обладая достаточной производительностью и 

гораздо более низкой стоимостью по сравнению с компьютерами [1]. Взаи-

модействие между интеллектуальными устройствами в промышленности и 

других областях деятельности человека с минимизацией его участия будет 

весьма активно расширяться. Для реализации вышеупомянутых концепций 

компании-разработчики выпускают высокоинтеллектуальное оборудова-

ние, использующее множество современных технологий. Это позволяет вы-

пускать продукцию еще более высокого качества, сделать производство бо-

лее гибким и эффективным с различных точек зрения, решить принципи-

ально новые задачи, уменьшить вероятность принятия неправильных реше-

ний и  минимизировать влияние человеческого фактора в принципиальных 

ситуациях.  

С начала 90-х годов 20-го века в промышленности активно внедряются 

протоколы и технологии передачи данных, наиболее известными из ко-

торых являются ASi, ProbiBus, FieldBus, HART, ModBus, CAN, BAC и неко-

торые другие. Однако в связи с развитием Интернет и появлением принци-

пиально новых задач появился ряд протоколов и технологий, которые осно-

ваны на IP-протоколе (вначале версии IPv4, а в последние 2 года и на версии 

IPv6). Эти технологии позволяют выполнять удалённое управление слож-

нейшими техническими комплексами (в т.ч. морскими судами, находящи-

мися на расстоянии сотен километров от берега), что позволяет повысить 

качество управления, уменьшить время реакции на форс-мажорные ситуа-

ции и стоимость управления и эксплуатации подобных систем. Общеизвест-

ными стали протоколы и технологии ProfiNet, ModBus/TCP, Ethernet/IP, 
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EtherCAT и др., которые сохраняют совместимость с предыдущими поколе-

ниями, но базируются на протоколе TCP/IP и позволяют решать принци-

пиально новые задачи. Однако в ряде случаев по соотношению цена/прои-

зводительность выигрывают протоколы и технологии, которые не получили 

очень широкого распространения, но уверенно занимают свою нишу.  

Активное применение различных технологий и протоколов передачи 

данных в промышленности и на производстве приводит к росту трафика и 

загрузке сетей, росту числа ошибок при передаче данных и повышению тру-

доёмкости их обнаружения. Для решения этих задач используются програ-

ммные анализаторы трафика, одним из которых является свободно распро-

страняемое программное обеспечение Wireshark [2]. В последней версии 

2.4.2 система распознаёт 1729 различных протоколов и их подтипов. 

Промышленные протоколы передачи данных, трафик которых поддаётся 

анализу в Wireshark, кратко описаны ниже. 

1. Группа протоколов HART. Протокол HART (Highway Addressable 

Remote Transducer), – глобальный стандарт для отправки и приёма цифро-

вых данных по аналоговым линиям между интеллектуальными устройст-

вами и системами управления или мониторинга. Относительно недавно ба-

зовый протокол расширен для работы с ячеистыми беспроводными сетями 

(Wireless HART) и IP-сетями  (HART-IP).  

2. Протокол FINS. Японская компания OMRON – крупный производи-

тель оборудования для промышленности и производства, а также систем и 

отдельных элементов автоматизации. Протокол OMRON FINS (Factory In-

terface Network Service) используется для управления этим оборудованием 

и системами по сети, главным образом – управление ПЛК по сетям Ethernet, 

Host Link, Controller Link, SYSMAC LINK, SYSMAC WAY. 

3. Common industrial protocol (CIP, стандартный промышленный прото-

кол), – набор стандартов, которые поддерживаются открытой ассоциацией 

производителей DeviceNet (Open DeviceNet Vendors Association, ODVA) [3]. 

Расширения CIP, – протоколы CIP safety, CIP Sync и CIP Motion. CIP содер-

жит полный набор требований и возможностей для построения комплекс-

ных систем автоматизации и их подсистем, – управление, безопасность, 

обеспечение движения, информирование. На базе CIP построены некоторые 

важнейшие протоколы и технологии промышленной передачи данных. 

4.EtherNet/IP – открытый промышленный протокол, использующий 

стандартные микросхемы Ethernet и кабельные системы. EtherNet/IP испо-

льзует стандарт Ethernet IEEE 802.3 и набор протоколов TCP/IP. CIP предо-

ставляет общий прикладной уровень между сетями, не зависящий от физи-

ческой среды передачи данных. Это позволяет выполнять прямую маршру-

тизацию сообщений CIP по сетям EtherNet/IP, ControlNet и DeviceNet.  

5. Протоколы группы Modbus. Это широко известная группа открытых 

протоколов [4, 5] Modbus/ASCII, Modbus/RTU, Modbus/TCP, работающих 

по принципу ведущий-ведомый. В базовых версиях для передачи данных 
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использовал последовательные линии связи RS-485, RS-422, RS-232; совре-

менные версии используют протоколы TCP/IP и UDP. 

6. Группа протоколов CAN. Эти стандарты промышленной сети ориен-

тированы на объединение в сеть различных исполнительных устройств и 

датчиков (Controller Area Network, – сеть контроллеров и связанных с ними 

устройств). Данные передаются в последовательном, широковещательном, 

пакетном режимах. CAN широко распространён в промышленной автома-

тизации, на транспорте и многих других областях. Современные версии ра-

ботают с протоколами высокого уровня SDS, CANopen, Device Net, CAN 

Kingdom, UAVCAN, J1939, NMEA-2000, ARINC 825.  

7. ETHERNET Powerlink v2 (EPL). ETHERNET Powerlink – протокол 

уровня 2 модели OSI, реализующий детерминированный, изохронный об-

мен данными реального времени (что очень важно для систем промышлен-

ной автоматизации) на базе Fast Ethernet IEEE 802.3u. Он позволяет органи-

зовать высокоточный обмен данными со временем цикла около 100 мкс и 

сетевым джиттером менее 1 мкс. Изначально разработан австрийской ком-

панией Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik в 2001 г. ETHERNET Power-

link V2 разработан и стандартизирован открытой группой пользователей и 

разработчиков EPSG (ETHERNET Powerlink Standardization Group) в качес-

тве общедоступного стандарта.  

8. PROFIBUS – один из самых старых и широко известных промышлен-

ных протоколов. Базируется на оборудовании RS-485 со скоростью пере-

дачи данных до 12 Мбит/с. В семействе  PROFIBUS имеются также прото-

колы PROFIBUS DP, PROFIBUS FMS и PROFIBUS PA [4, 6, 7].  

9. PROFINET. Данный современный протокол является развитием 

PROFIBUS, базируется на технологиях Ethernet, но имеет принципиальней-

шие отличия, связанные с применением MAC- и IP-адресов [4, 6, 7].  

10. Ether-S-Bus. Протокол является преемником протокола S-Bus ком-

пании Saia-Burgess Controls и используется для обмена данными с устройс-

твами управления процессами (PCD, Process Control Device), ПЛК, произве-

денными указанной компанией, и между самими ПЛК. В этом же семействе 

имеется протокол Ether-S-I/O. Он используется для обмена данными между 

ПЛК и удалёнными устройствами ввода/вывода (Remote Input/Output, RIO), 

произведенными Saia-Burgess Controls.  

11. EtherCAT. Это недавно разработанный, открытый, высокопроизво-

дительный промышленный протокол, также базирующийся на технологиях 

семейства Ethernet. Цель разработки – применить Ethernet в приложениях 

автоматизации, которые требуют малое время обновления данных (или 

время цикла) с малым джиттером (с целью синхронизации) и низкую стои-

мость оборудования. Допускается передача данных в режимах broadcast и 

multicast и между подчинёнными устройствами напрямую. Если требуется 

IP-маршрутизация, пакеты EtherCAT могут быть вставлены в дейтаграммы 

UDP/IP или TCP/IP. 
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12. KNXnet/IP. Протокол KNXnet/IP (ранее EIBnet/IP) служит для тун-

нелирования при обмене данными в IP-сетях. Описан европейским станда-

ртом по открытому обмену данными в построении систем автоматизации, 

управления и строительства  между электронными системами уровня дома 

или здания EN 13321-2:2006 (Open Data Communication in Building Automa-

tion, Controls and Building Management – Home and Building Electronic Sys-

tems).  

13. LONTalk. Этот протокол используется для организации сетей конт-

роллеров во множестве областей, включая управление строительством, 

промышленная автоматизация, железнодорожные станции, автобусная те-

леметрия, управление трафиком, интеллектуальные измерительные устрой-

ства. Разработан компанией Echelon в 1988 г. и принят в качестве стандарта 

ANSI/CEA-709.1 в 1999 г. Поддерживается передача данных по линиям эле-

ктропитания, витая пара произвольной топологии, оптическое волокно и ин-

капсуляция в пакеты UDP или TCP. Последняя версия описана стандартом 

CEA-852 и известна как CN/IP (Component Network over IP).  

14. Протокол OpenVPN. Позволяет туннелировать любую IP-подсеть 

или виртуальный адаптер Ethernet как единственный порт UDP или TCP. 

Используются все возможности шифрования, аутентификации, сертифи-

кации библиотеки OpenSSL для защиты трафика частной сети, если он тра-

нзитом проходит через Интернет.  

15. Протокол Architecture for Control Networks (ACN). Это набор сете-

вых протоколов [8] для управления театральным/сценическим оборудова-

нием, разработанный ESTA (Entertainment Services and Technology Associa-

tion). Описан также в стандарте BSR E1.17, Entertainment Technology – Mul-

tipurpose Network Control Protocol Suite. Может заменять DMX (Digital Mul-

tipleX) в качестве протокола управления системами освещения и намного 

более сложного оборудования, как видео (медиа) серверы и аудио миксеры. 

Протокол занимает транспортный уровень модели OSI (UDP/IP) и работает 

в стандартных недорогих сетях Ethernet и 802.11 (WiFi).  

16. Протоколов беспроводных сетей малого радиуса действия (Wireless 

Personal Area Networks, WPAN). Эти протоколы работают на базе дешёвых, 

маломощных, низкоскоростных беспроводных соединений, главным обра-

зом в беспроводном управлении и сетях датчиков. Устройства WPAN сохра-

няют энергию, переходя в режим сна при малой загрузке, передавая корот-

кие (менее 128 байт) пакеты, используя минимально достаточную мощность 

для передачи ближайшему соседу в ячеистой топологии. Работают в нели-

цензируемых частотах ISM (Industry, Science, Medicine, – промышленные, 

научные, медицинские задачи) на частотах в районе 858, 915 и 2450 МГц и 

скоросях передачи данных до 250 кбит/с.  

17. Группа протоколов Wi-Fi (Wireless Fidelity, Wireless Local Area Net-

work, WLAN, – беспроводные локальные сети, стандарты группы IEEE 
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802.11), совместимы с семейством Ethernet. Пакеты посылаются хостом од-

ному получателю (режим Unicast) или их множеству (режимы Mul-

ticast/Broadcast). Сеть является разделяемой, т.е. максимальною пропуск-

ную способность может в данный момент получить лишь один пользова-

тель.  Подстандарты 802.11 кратко описаны в табл. 1.  

 

Таблица 1 – Характеристики подстандартов группы 802.11 
Стандарт/характерис-

тики 

Частота, 

ГГц 

Максимальная скорость, 

Мбит/с 

802.11 2.4 2 

802.11b 2.4 11 

802.11a 5 54 

802.11g 2.4 54 

802.11n 2.4 и 5  600 

802.11ac Wave 1 5 1300 

802.11ac Wave 2 5 6930 

 

В современных подстандартах 802.11n, 802.11ac Wave 1, 802.11ac Wave 

2 может использоваться 3, 4 и 8 приёмопередающих антенн и соответству-

ющее количество пространственных потоков данных, и 4 или 8 незави-

симых каналов передачи данных.  

18. Протокол BACnet.  Специально разработан для удовлетворения 

коммуникационных нужд систем управления автоматизации строительства 

для автоматизации и управления системами отопления, вентиляции, конди-

ционирования, освещения, доступа, обнаружения пожара. Имеются следу-

ющие реализации для физического уровня: BACnet MS/TP, основан на RS-

485; BACnet Ethernet, основан на Ethernet и LLC; BACnet ARCNET, основан 

на ARCNET и LLC; BACnet/IP, основан на UDP.  

При работе с патентованными технологиями в настоящее время 

Wireshark не может захватывать данные напрямую, т.к. отсутствует совмес-

тимое с Wireshark оборудование, позволяющее выполнять захват трафика. 

Так, захват данных популярного промышленного протокола BACnet MS/TP 

может выполняться лишь в том случае, если при записи в формате 

pcap/pcapng используется тип заголовка LINKTYPE_BACNET_MS_TP ка-

нального (link) уровня. Захват данных при работе с другими запатентован-

ными технологиями в Wireshark пока не поддерживается.  
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Анотація 

Показано роль промислових мереж передавання даних в промисловості, на вироб-

ництві та транспорті і необхідність використання програмних застосунків для аналізу  

даних, що передаються у промислових мережах. Розглянуто промислові мережні прото-

коли, дані яких можуть бути проаналізовані при експлуатації промислових мереж пере-

давання даних. Описано можливості безкоштовно розповсюджуваного аналізатора мере-

жного трафіку Wireshark.  

Ключові слова: промислова мережа передавання даних, промисловий мережний 

протокол, програмне забезпечення для захоплення даних, що передаються, аналізатор 

мережного трафіку, безкоштовне програмне забезпечення з відкритим кодом. 

Аннотация 

Показана роль промышленных сетей передачи данных в промышленности, произ-

водстве и на транспорте и необходимость использования программных приложений для 

анализа передаваемых в промышленных сетях данных. Рассмотрены промышленные се-

тевые протоколы, данные которых могут быть проанализированы при эксплуатации про-

мышленных сетей передачи данных. Описаны возможности бесплатного распространя-

емого анализатора сетевого трафика Wireshark.  

Ключевые слова: промышленная сеть передачи данных, промышленный сетевой 

протокол, программное обеспечение для захвата передаваемых данных, анализатор се-

тевого трафика, бесплатное программное обеспечение с открытым кодом. 

Abstract 

Role of industrial data transfer networks in industry, manufacturing and transport and 

necessity of software applications using for industrial networks transferring data analysis is 

accentuated. Industrial network protocols where data may be dissected and analyzed at indus-

trial data transfer network exploitation are reviewed. Possibilities of free network traffic ana-

lyzer Wireshark software application are described.  

Keywords: industrial data transfer network, industrial network protocol, software appli-

cation for transferring data capturing, network traffic analyzer, free and open source software. 
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ПОВІТРЯНУ ОБСТАНОВКУ В ІНТЕРЕСАХ КОНТРОЛЮ 

ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ 

Головняк Дмитро Валентинович, dm.holovniak@gmail.com; 

Андрієвський Віталій Анатолійович, makedonskiy23973@gmail.com; 
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Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, Харків, Україна 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Головною задачею си-

стеми контролю повітряного простору є своєчасне виявлення потенційно 

небезпечних повітряних об’єктів, повітряного противника, розпізнавання 

його намірів. Особливістю ведення розвідки повітряного простору в умовах 

ведення сучасних гібридних війн є використання повітряного простору од-

ночасно військовими літаками, що виконують бойові та спеціальні за-

вдання, та цивільними повітряними суднами, які виконують польоти над зо-

нами військових конфліктів. Вирішення задач оцінки повітряної обстановки 

та прийняття рішень при порушеннях порядку використання повітряного 

простору, загроз порушення Державного кордону та при загрозах застосу-

вання противником засобів повітряного нападу висуває додаткові вимоги до 

підвищення точності та достовірності визначення місцеположення повітря-

них об’єктів та їх класифікації. 

Мета статті – проаналізувати можливість використання інформації сис-

тем ADS-B для підвищення об’єктивності оцінки повітряної обстановки та до-

стовірності прийняття рішень при порушеннях порядку використання повітря-

ного простору. 

Основний матеріал. Постановка задачі та викладення матеріалів 

дослідження. Важливим напрямком вдосконалення системи розвідки пові-

тряного простору є інтеграція джерел інформації про повітряну обстановку, 

що використовують різні способи її отримання. 

Існуюча система збору, обробки та відображення інформації про пові-

тряну обстановку складається з радіолокаційних станцій підрозділів радіо-

технічних військ, зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил 

України, радіолокаційних засобів підрозділів військ протиповітряної обо-

рони Сухопутних Військ Збройних Сил України, засобів радіо- та радіотех-

нічної розвідки. Також до джерел інформації про повітряну обстановку мо-

жна віднести пости візуального спостереження, що розгорнуті в підрозділах 

Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Націона-

льної Гвардії України. 
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Зміст інформації про повітряні судна, що збирається за допомогою за-

собів радіолокації підрозділів видів Збройних Сил України, включає коор-

динати повітряного об’єкта в даний момент часу, висоту польоту повітря-

ного об’єкта, час вимірювання координат, державну належність. 

Рішення про курс польоту повітряного судна та його швидкість прий-

мається на підставі виміру координат за визначений період часу. 

В загальному випадку результати радіолокаційної розвідки повітряного 

судна можна виразити у вигляді 

 

𝐿Ц = {𝑋Ц, 𝑌Ц, 𝐻Ц, ДН, 𝑡Ц, ΘЦ, 𝑉Ц}, 

де 𝑋Ц, 𝑌Ц – координати повітряного об’єкта в даний момент часу; 

𝐻Ц – висоту польоту повітряного об’єкта; 

ДН – державна належність; 

𝑡Ц – час вимірювання координат; 

ΘЦ – курс руху повітряного об’єкту; 

𝑉Ц – швидкість повітряного об’єкту 𝑉Ц. 

 

При веденні радіолокаційної розвідки повітряного простору виникають 

помилки, що обумовлені помилками зйому координат, запізненням інфор-

мації. 

Якщо курс повітряного об’єкту рівномірно розподілений в інтервалі 

[0˚, 360˚], то можна показати, що середньоквадратичні помилки, які викли-

кані запізнюванням інформації, становлять по азимуту 

 

𝜎𝛽
зап = 40,5

𝑉ц⋅𝑡зап

𝐷ц
, 

де 𝑉ц - швидкість повітряного об’єкту, 

𝐷ц – дальність до повітряного об’єкту, 

𝑡зап - час запізнення інформації; 

 

по дальності 

 

𝜎𝐷
зап = 0,707 ∙ 𝑉ц ∙ 𝑡зап. 

 

Помилки зйому координат визначаються типом РЛС, кваліфікацією 

оператора, наявністю засобів автоматизації. 

Помилка визначення площинних координат: 

 

𝜎𝑥𝑦 = √
(𝐷ц ∙ 𝜎𝐷

РЛС)
2

+ (𝐻ц ∙ 𝜎𝐻)
2

𝐷ц
2 + 𝐻ц

2
+ (𝐷ц

2 − 𝐻ц
2) ∙ (

𝜎𝛽
РЛС

57,3
) 
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де 𝜎𝐷
РЛС – помилка виміру дальності повітряного об’єкту радіолокацій-

ною станцією, 

𝜎𝛽
РЛС – помилка виміру азимуту повітряного об’єкту радіолокаційною 

станцією, 

𝜎𝐻 – помилка виміру висоти повітряного об’єкту, 

𝐻ц – висота повітряного об’єкту. 

 

Сумарна помилка вимірювання координат 

𝜎Σ
РЛІ = √(𝜎РЛС)2 + (𝜎зап)2, 

де 𝜎РЛС – помилка визначення координат радіолокаційною станцією, 

𝜎зап – помилка, що викликана запізнюванням інформації. 

 

Тому інформація, що використовується при оцінці повітряної обстано-

вки та прийнятті по ній рішень з урахуванням помилок вимірювання коор-

динат засобами радіолокації, має вигляд 

 

𝐿Ц = {𝑋Ц, 𝑌Ц, 𝐻Ц, ДН, 𝑡Ц, ΘЦ, 𝑉Ц, 𝜎Σ
РЛІ}. 

 

Система збору, обробки та передачі інформації має багато рівнів, тому 

на кожному рівні обробки помилки накопичуються. 

Для підвищення точності визначення координат повітряних об’єктів 

можна організувати прийом інформації системи ADS-B та використовувати 

на будь-якому етапі обробки інформації про повітряну обстановку її в кож-

ній ланці управління. 

ADS-B представляє собою систему, в якій повітряне судно передає до 

наземної станції інформацію про свій польотний індекс, абсолютну висоту 

польоту, місцеположення, також в повідомленнях ADS-B може міститься 

інформація про курс польоту повітряного судна  та швидкість. При цьому 

місцеположення повітряного судна визначається його бортовою навігацій-

ною системою або приймачем GPS, а висота – за допомогою бортового ви-

сотоміра [1]. 

При використанні інформації системи ADS-B точність визначення ко-

ординат в горизонтальній площині визначається за законом Гауса як радіус 

кола з центром в точці, що вказана в повідомленні про місцеположення по-

вітряного судна, та рахується, що імовірність фактичного місцеположення в 

межах цього кола складається 95%. Точність визначення висоти залежить 

від виміру висоти висотоміром і похибок кодування та передачі даних. 

Висновки і напрямки подальших досліджень. Запропоновано вико-

ристання інформації системи ADS-B для підвищення точності визначення 

місцеположення повітряних об’єктів та достовірності інформації про повіт-

ряну обстановку в системі розвідки повітряного простору. 



89 

 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2017 
 

Напрямками подальших досліджень є розробка алгоритмів обробки ін-

формації про повітряну обстановку з використанням інформації системи 

ADS-B. 

Література 

1. Оценка наблюдения с использованием систем ADS-B и мультилатерации в целях 

обеспечения обслуживания воздушного движения и рекомендации по их внедрению / 

Международная организация гражданской авиации, 2013. – Циркуляр ИКАО 326-

AN/188 – 46 с. 

Анотація 

Використання інформації системи ADS-B для підвищення точності визначення міс-

цеположення повітряних об’єктів та достовірності інформації про повітряну обстановку в 

системі розвідки повітряного простору. 

Ключові слова: гібридна війна, контроль повітряного простору, радіолокаційна роз-

відка, прийняття рішень. 

Аннотация 

Использование информации системы ADS-B для повышения точности определения 

местоположения воздушных объектов та достоверности информации о воздушной обста-

новке в системе разведки воздушного пространства. 

Ключевые слова: гибридная война, контроль воздушного пространства, радиолокаци-

онная разведка, принятие решений. 

Abstract  

The using of ADS-B system information for the improving of the accuracy of the location 

of airborne objects and veracity of information in the information system of the surveillance 

systems. 

Keywords: hybrid war, airspace control, radar surveillance, making decisions. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних війнах та 

збройних конфліктах протиповітряна оборона (ППО) є одним із визначаль-

них факторів, які відіграють ключову роль в досягненні цілей збройної бо-

ротьби [1-2]. Одним із ключових напрямків розвитку системи ППО є удо-

сконалення системи радіолокаційної розвідки та контролю повітряного про-

стору. 

На сучасному етапі розвиток засобів повітряного нападу (ЗПН) можли-

вості спостереження за повітряними об’єктами (ПО) та ефективність конт-

ролю повітряного простору значно обмежені та потребують удосконалення 

[3]: 

Один із можливих способів підвищення ефективності  контролю повіт-

ряного простору є використання додатково до інформації існуючих радіо-

локаційних системам додаткових інформаційних систем. У якості таких до-

даткових інформаційних систем можуть бути використані системи незале-

жного кооперативного спостереження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо [3], що основою ін-

формаційного забезпечення споживачів інформації системи контролю пові-

тряного простору є системи спостереження, які поєднуються в інформа-

ційну мережу. Ефективне використання інформації про повітряну обстано-

вку від різнорідних джерел на пунктах управління РТВ може в цілому під-

вищити ефективність вирішення завдань в системі контролю повітряного 

простору. 

В роботі [4] визначаються наступні категорії спостереження: 

1. Незалежне некооперативне спостереження: 

- первинні системи спостереження. 

2. Незалежне кооперативне спостереження: 

- вторинні системи спостереження; 

- мультилатерація (MLAT). 

3. Залежне кооперативне спостереження: 

- ADS-C; 

mailto:2345kh_hg@ukr.net
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- ADS-B. 

Мета роботи – проаналізувати можливості систем незалежного коопе-

ративного спостереження під час ведення радіолокаційної розвідки та конт-

ролю повітряного простору. 

Постановка задачі та викладення матеріалів дослідження. При неза-

лежному кооперативному спостереженні місцезнаходження визначається 

на підставі даних вимірювань, які виконуються підсистемою локального 

спостереження з використанням повідомлень з борту ПО. Ці повідомлення 

можуть містити інформацію, отриману на борту ПО, тобто дані про бароме-

тричну висоту, пізнавальний індекс ПО та інше. 

Для обробки сигналів на землі потрібні відповідні приймальні станції і 

центральна станція обробки сигналів. Системи мультілатерації вже протя-

гом тривалого часу успішно використовуються для спостереження в аеро-

портах.  

Мультілатерація являє собою вид незалежного кооперативного спосте-

реження, при якому використовуються передані повітряним судном сигнали 

(зазвичай відповіді або самогенеровані сигнали прийомовідповідача на час-

тоті 1090 МГц) для обчислення місцезнаходження повітряного судна. Оскі-

льки системи MLAT можуть використовувати вже вживані в експлуатації 

передачі сигналів з борту повітряних суден, вони можуть розгортатися без 

будь‐яких змін бортової інфраструктури [5]. 

Система MLAT передбачає виявлення сигналів прийомовідповідача по-

вітряного судна поруч приймальних станцій. У системах MLAT використо-

вується метод TDOA (Time Difference of Arrival) для встановлення повер-

хонь, що представляють постійну різницю відстаней між ціллю та парами 

приймальних станцій. Місцезнаходження повітряного судна визначає точка 

перетину таких поверхонь. 

Точність MLAT не має лінійної залежності від розмірів зони дії. Вона 

залежить від геометричного розташування цілі щодо приймаючих станцій і 

точності, з якою можна визначити відносний час отримання сигналу на ко-

жній станції. Типова архітектура системи MLAT для спостереження приве-

дена на рисунку 1. 

MLAT є перехідним етапом до 

системи, в рамках якої більшість по-

вітряних суден будуть обладнані за-

собами ADS-C або ADS-B [5]. 

Висновки.  
Аналіз існуючих тенденцій роз-

витку радіолокаційних засобів в сис-

темі контролю повітряного простору 

показав, що однією з основних тен-

денцій розвитку радіолокаційних за-

собів є комбінування преваг різних 

Рисунок 1. Типова архітектура системи 

MLAT для спостереження  
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типів спостереження при визначенні місцезнаходження повітряних об’єктів 

в системі контролю повітряного простору. 

Таким чином, використання інформації за допомогою мультилатирації 

в поєднанні з існуючими системами ведення радіолокаційної розвідки може 

бути використана в системі контролю повітряного простору для підвищення 

ефективності виявлення і визначення координат повітряних об’єктів. 

У подальшому необхідно провести дослідження щодо складу інформа-

ції від різнорідних джерел та провести оцінку ефективності функціонування 

системи контролю повітряного простору з використанням додаткової інфо-

рмації. 
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Анотація 

В роботі запропоновано у якості способу підвищення ефективності  контролю по-

вітряного простору  використання додатково до інформації існуючих радіолокаційних 

систем розвідки інформації систем незалежного кооперативного спостереження. Осно-

вна увага приділена системі незалежного кооперативного спостереження MLAT. 

Ключові слова: повітряна обстановка,  незалежне спостереження, контроль повіт-

ряного простору. 

Аннотация 

В работе предложено в качестве способа повышения эффективности контроля воз-

душного пространства, использования дополнительно к информации существующих ра-

диолокационных систем разведки, информации систем независимого кооперативного 

наблюдения. Основное внимание уделено системе независимого кооперативного наблю-

дения MLAT 

Ключевые слова: воздушная обстановка, независимое наблюдение, контроль воз-

душного пространства.. 

Abstract  

For increasing the effectiveness of airspace control is proposed in addition to the infor-

mation of existing radar systems of intelligence information of systems of independent co-op-

erative observation. The main attention is paid to the system of independent co-operative ob-

servation of MLAT 

Key words: air condition, independent observation, control of the district's space.. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. З аналізу досвіду ве-

дення збройних конфліктів останніх років, особливо мережецентричних 

війн відомо, що однією з тенденцій розвитку сучасних засобів повітряного 

нападу є зростання кількості малорозмірних повітряних об’єктів (ПО) [1, 2]. 

При цьому основну складність при веденні радіолокаційної розвідки в таких 

умовах представляє виявлення ПО типу безпілотних літальних апаратів з 

малими ефективними поверхнями розсіяння [3].  

З аналізу тенденцій розробки сучасних засобів радіолокаційної розвідки 

виявлення малорозмірних ПО встановлено, що основними напрямками роз-

витку таких систем є якісне підвищення інформативності та достовірності 

інтерпретації радіолокаційного відображення, скорочення часу огляду, дос-

лідження і впровадження нових технологій [3]. Збільшення ефективності ве-

дення радіолокаційної розвідки та інформативності при обробці первинної 

інформації можна досягати більш оптимальним використанням енергетики 

за рахунок об’єднання окремих радіолокаційних станцій (РЛС) в єдину сис-

тему [3,4].  

Мета роботи — аналіз можливості об’єднання існуючих оглядових РЛС в 

синхронну мультирадарну радіолокаційну систему (МРС). 

Аналіз останніх досягнень і публікацій.  

Розвиток інформаційних технологій, використання спеціальних швидко-

діючих процесорів при обробці сигналів та нової елементної бази розширює 

функціональні можливості засобів радіолокаційної розвідки. Це дозволяє здій-

снити реалізацію нових рішень для підвищення якості виявлення ПО [3,4]. Ві-

домо [3], що у разі ускладнення повітряної обстановки існуюча система радіо-

локаційної розвідки потребує нарощування та ущільнення радіолокаційного 

поля за рахунок введення в певний район зосередження додаткових радіолока-

ційних засобів. В такому районі створюється більший коефіцієнт кратності пе-

рекриття зон виявлення та зменшення нижньої межі виявлення ПО. Проте при 

цьому енергетика всієї радіолокаційної системи використовується не в пов-

ному обсязі, кожна окрема РЛС приймає лише свій ехо-сигнал. В роботі для 

підвищення виявлення ПО запропоновано об’єднання існуючих оглядових 

РЛС в синхронну  МРС з просторовою когерентністю з об’єднанням інформа-
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ції на рівні первинної обробки ехо-сигналів. МРС – це система, яка використо-

вує більше одного радіолокаційного джерела і має здатність приймати, оброб-

ляти та відображати в інтегрованій формі дані від усіх задіяних радіолокацій-

них джерел. Потенційна результуюча точність радіолокаційної інформації 

(РЛІ), яка може бути отримана в такій системі, вище, ніж у однопозиційних 

РЛС, що не об’єднані в систему [4]. 

Постановка задачі та викладення матеріалів дослідження. Для забез-

печення можливості реалізації багатопозиційних методів виявлення та ви-

значення місцеположення ПО при об’єднанні автономних оглядових РЛС в 

МРС з сумісним прийомом, необхідно виконання умови спостереження ПО 

одночасно декількома РЛС МРС. 

Розглянемо малобазову МРС, утво-

рену з однопозиційних оглядових РЛС, які 

ведуть радіолокаційну розвідку шляхом 

послідовного сканування простору в ази-

мутальній площині за принципом механі-

чного обертання антенної системи (рис. 1). 

Під «малою» будемо вважати базу, якщо її 

розміри значно менші (на один порядок і 

більше), ніж дальність до ПО.  

З рис. 1 видно, що при синхронному 

обертанні двох РЛС з вузькою шириною 

діаграми спрямованості антени (ДСА) все-

редині області, де забезпечується перек-

риття зон виявлення, позначеною S1 з ко-

ефіцієнтом перекриття пK =2, в ближній до 

лінії бази зоні утворюється область S2, де відсутнє перекриття зон вияв-

лення, а РЛС можуть використовуватися тільки в автономному режимі. 

Площа зони S2 залежить від розмірів бази b та ширини ДСА кожної РЛС. 

Розрахунок розміру зони виявлення такої МРС здійснюємо за методикою, 

яка викладена в роботі [5]. Площа зони виявлення МРС, де забезпечується 

перекриття зон огляду окремих РЛС буде визначатися виразом (1): 
 

      2SSS CМРС          (1) 

На рис.2 наведена залежність 

площі зони виявлення МРС нормованої 

до площі зони виявлення однієї оглядо-

вої РЛС. Згідно тривимірного графіку 

поверхні, що відображає залежність 

SМРС/SРЛС(Δφ, b), параметри МРС (база 

та ширина ДСА окремих РЛС), що задо-

вольняють вимогі втрати зони не бі-

льше 90% лежать в полі 1 на рис. 2. 

 
 

Рисунок 1. Формування зони вияв-

лення синхронної МРС 

з двох оглядових РЛС 

 
 

Рисунок 2.   Залежність SМРС/SРЛС від 

ширини ДСА РЛС та бази 
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Висновки. В роботі проведено розрахунки параметрів МРС. Показано, 

що найкращі можливості використання методів багатопозиційної радіолока-

ції при об’єднанні двох автономних РЛС для підвищення якості РЛІ в МРС 

забезпечуються, якщо РЛС розташовані на відстані не більше 2 км. Збіль-

шення відстані між автономними РЛС, що об’єднуються, веде до суттєвого 

зменшення розміру площі або збільшення нижньої межи зони виявлення 

МРС з сумісним прийомом ехо-сигналів.  
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Анотація 

У роботі проаналізовані недоліки та переваги існуючих багатопозиційних радіоло-

каційних систем. З метою збільшення дальності виявлення малопомітних та малорозмі-

рних повітряних об’єктів запропоновано використання декількох однотипових оглядо-

вих радіолокаційних станцій та об’єднання їх в малобазову синхронну мультирадарну 

систему. Проведено розрахунки параметрів зони виявлення  мультирадарної системи ме-

тодом математичного моделювання. 

Ключові слова: радіолокаційна станція, огляд простору, повітряний об’єкт, мульти-

радарна система, багатопозиційна радіолокаційна система, зона виявлення. 

Аннотация 

В работе проанализированы  преимущества и недостатки существующих многопо-

зиционных радиолокационных систем. С целью увеличения дальности обнаружения ма-

лозаметных и малоразмерных воздушных объектов предложено использование несколь-

ких однотипных обзорных радиолокационных станций и объединения их в малобазовую 

синхронную мультирадарную систему. Проведены расчеты параметров зоны обнаруже-

ния мультирадарной системы методом математического моделирования. 

Ключевые слова: радиолокационная станция, обзор пространства, воздушный объ-

ект, мультирадарная система, многопозиционная радиолокационная система, зона обна-

ружения. 

Abstract  

The work analyses the disadvantages and advantages of existing multisite radar systems. In 

order to increase the range of detection of low-visibility and small-sized airborne objects, the use 

of several single-type observation radar stations and their incorporation into a small-base syn-

chronous multi radar system is proposed. The calculation of parameters of the zone of detection 

of a multiradar radar system by the method of mathematical modelling is carried out. 

Keywords: radar station, surveillance, airborne object, multi radar system, multisite radar 

systems, zone detected. 
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ІСНУЮЧІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ. 

Прокушев А. М.1   

Воропаєва В. Я.2   

Ступак Г. В.3  

 
1 ДонНТУ, Покровск, Украина 
2 ДонНТУ, Покровск, Украина 
3 ДонНТУ, Покровск, Украина 

Компанії та підприємства цілого ряду галузей стали цілком залежні від 

комп'ютерних технологій, і збій(зупинка) в роботі інфраструктури може па-

ралізувати діяльність організації на тривалий час і завдати значних матеріа-

льних збитків.  

Розробка мереж АСУ ТП за зразком офісних та корпоративних мереж 

призвела до міграції вразливостей останніх в промисловий сегмент. 

До цього часу розроблено багато різних засобів, методів і заходів, при-

значених для захисту інформації. Сюди входять апаратні та програмні за-

соби, криптографічне шифрування інформації, фізичні заходи (різні при-

строї і споруди та заходи, які ускладнюють або зводять до мінімуму прони-

кнення порушників у місця з таємною інформацією), організаційні заходи 

(нормативно - правові акти, розпорядження які регламентують процеси фу-

нкціонування системи обробки даних, використання ресурсів і обладнання, 

а також взаємовідношення користувачів, систем і мереж таким чином, що 

доступ сторонніх осіб до інформації суттєво ускладнюється або забороня-

ється), законодавчі заходи. 

Метою кібербезпеки є захист інформації та інтелектуальної власності 

від крадіжок(викрадення), корупції, або стихійного лиха, при цьому інфор-

мація залишається доступною і можливе її використання авторизованими 

користувачами. 

Всі існуючі методи захисту інформації, залежно від способу реалізації, 

можливо поділити на дві групи: апаратні (технічні) і програмні. Основна 

мета використання цих методів - це захист від розголошування, просочу-

вання і несанкціонованого доступу до джерел даних. 

Апаратні засоби захисту інформації включають до себе різні елект-

ронні, механічні, електронно-механічні пристрої, які апаратними (фізич-

ними) засобами вирішують завдання захисту. 

Запобігання протиправних дій зі знищення, спотворення, копіювання, 

блокування інформації входить до кола обов'язків апаратних засобів. Їх мо-

жна класифікувати за функціональним призначенням на дії вимірювання, 

виявлення, пошук та пасивної або активної протидії. Прикладом цих при-
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строїв є: генератори шуму, мережеві фільтри, генератори кодів ідентифіка-

ції пристроїв, схеми переривання передачі інформації, пристрої шифру-

вання, сканер відбитків пальців, сітківки ока.  

До програмних засобів захисту інформації відносяться спеціалізовані 

програми, які призначені для виконання головних захисних функції сис-

теми. Вони містять програми для шифрування інформації, ідентифікації ко-

ристувачів, аутентифікації користувачів, контролю доступу, видалення фай-

лів, що зберігаються у тимчасовій пам’яті, імітаційного моделювання сис-

теми захисту та інше. 

Програмні засоби захисту інформації можуть мати різновиди за функ-

ціоналом. 

Антивірусна програма - програма для виявлення комп'ютерних вірусів 

та "лікування" заражених файлів, а також для прогнозування зараження ін-

ших файлів шкідливим кодом. 

Міжмережеві екрани (брандмауер або firewall). Між промисловою та 

глобальною мережами створюються спеціальні сервери, які перевіряють і 

фільтрують увесь трафік, що проходить крізь них. Більш розвинений різно-

вид методу - це спосіб masquerading (маскараду), коли весь вихідний трафік, 

з локальної мережі, посилається від імені firewall-сервера, роблячи локальну 

мережу прихованою. 

Proxy servers. Весь трафік мережевого та транспортного рівнів моделі 

OSI забороняється повністю - маршрутизація відсутня, а звернення з лока-

льної мережі до глобальної відбуваються через спеціальні "сервери-посере-

дники". При цьому звернення з глобальної мережі до корпоративної стають 

неможливими. 

VPN (Virtual Private Network або віртуальна приватна мережа) за допо-

могою цієї технології можливо передавати інформацію через мережі, у яких 

використовується одне або декілька мережевих з'єднань над іншою мережі. 

Технології для організації цих процесів: PPTP, PPPoE, IPSec. 

Таблиця 1 

Показники Апаратні Програмні 

НДМ апаратні засоби з вбудованими 

процедурами контролю цілісно-

сті програм і даних, ідентифіка-

ції і аутентифікації, реєстрації та 

обліку 

перевірка цілісності програмного 

середовища, що здійснюється 

будь-якої іншою програмою, що 

знаходиться на одному носії з об'є-

ктами, що перевіряються, не може 

гарантувати правильності проведе-

них процедур 

Модифікації висока стійкість до модифікації здатність до модифікації та розви-

тку 

Вартість висока середня 

Надійність незалежність від суб'єктивних 

чинників 

висока чутливість до випадкових 

або навмисних змін, можлива зале-

жність від типів апаратних засобів 
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Сучасні методи можна реалізувати у автоматизованій системі програм-

ним шляхом, або за допомогою спеціалізованої апаратури. Згідно проведе-

ного аналізу засобів захисту інформації, що наведений у табл. 1: програмні 

методи в порівнянні з апаратними виграють у можливості налаштування і 

загальній вартості. Однак апаратне рішення у кілька разів продуктивніше і 

надійніше, але і займає великий обсяг. 
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Анотація 

У статті були розглянуті найбільш популярні, на сьогоднішній день, методи захисту 

інформації. Був представлений теоретичний опис методів і способи їх реалізації на ви-

робництві (в промисловості). Кожен з представлених варіантів має свої недоліки і пере-

ваги, залежно від поставлених завдань. 

Ключові слова: захист інформації, АСУ, вразливість. 

Аннотация 

В статье были рассмотрены самые популярные, на сегодняшний день, методы за-

щиты информации. Было представлено теоретическое описание методов и способы их 

реализации на производстве (в промышленности). Каждый из представленных вариантов 

имеет свои недостатки и преимущества, в зависимости от поставленных задач.  

Ключевые слова: защита информации, АСУ, уязвимость. 

Abstract  

The article reviews the most popular, to date, methods of information protection. A theo-

retical description of the methods and ways of their implementation in working environment 

has been presented. Each of the presented options has its advantages and disadvantages, de-

pending on the tasks assigned. 

Keywords: protection of information, APCS, vulnerability. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЕВРИСТИК ВДОСКАНАЛЕННЯ 

ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПОКРОКОВОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ ГРИ 

«ШАХИ» 

Глинська К. С., магістрант, e-mail: katerinaglinskaya96@gmail.com; 

Костюкова Н. С., к.т.н., доц., e-mail: natkonatko@gmail.com  

Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Україна 

Штучний інтелект сучасник стратегічних комп’ютерних ігор значно по-

ступається середньому гравцю. Розуміння принципів реалізації штучного 

інтелекту на прикладі шахової програми, дослідження існуючих алгоритмів 

та евристик дозволить застосувати та, при необхідності, модифікувати їх 

для вдосконалення сучасних стратегічних комп’ютерних ігор. 

Мета роботи – пошук нових шляхів посилення ігрового штучного інте-

лекту, орієнтованих на умови конкретної покрокової позиційної гри. Розро-

блювальний програмний додаток «Шахи» повинен не поступатися не тільки 

людині, але й іншим шаховим програмам ані по результатам партій, ані по 

часу, що витрачається на хід.  

В основі будь-якої шахової програми лежить давно відомий алгоритм 

мінімаксу, наведений на рис. 1, що передбачає побудову й рекурсивний 

огляд дерева рішень, оцінку поточної позиції на дошці й відсікання заздале-

гідь невигідних варіантів [1]. Такий підхід дозволяє знайти кращий хід та, в 

результаті, перемогти гравця-людину, але не суперничати зі штучним інте-

лектом багатьох сучасних шахових додатків. 

Саме тому для підвищення рівня 

гри шахової програми застосову-

ються деякі  евристики та модифіка-

ції алгоритму. Алгоритм альфа-бета-

відсікання – це оптимізація алгори-

тму мінімакс, завдяки якій деякі гі-

лки пошуку ігноруються. Важною 

умовою ефективності такої оптимі-

зації є принцип сортування ходів, 

коли спочатку розглядають потен-

ційно кращі з них (принцип 

MVV/LVA: Most Valuable Victim – Least Valuable Aggressor, тобто найбільш 

цінна жертва – найменш цінний нападаючий) [2]. Алгоритм пошуку з ну-

льовим вікном, принцип NegaScout та евристика нульового ходу дозволя-

ються прискорити пошук кращого ходу за рахунок відсікання нецікавих 

стратегій. PV-таблиці, Zobrist-ключи та хеш-таблиці використовуються для 

запам’ятовування кращих стратегій гри та отримання точніших  оцінок по-

зицій. Алгоритм ітераційного занурення та алгоритм пошуку спокою при 

 

Рисунок 1. Побудова дерева рішень за 

принципом мінімаксу 

mailto:katerinaglinskaya96@gmail.com
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побудові дерева рішень зменшують ймовірність помилки при відсіканні гі-

лок. Евристики вбивця та історії застосовуються для сортування «тихих» 

ходів. Окремо слід оптимізувати шахову програму на етапі реалізації: по-

дання дошки через бітборди, генератори ходів, атак, магічні бітборди прис-

корюють роботу додатку [3]. 

На основі дослідження відомих евристик та алгоритмів експеримента-

льним шляхом була обрана найбільш ефективна їх комбінація, спроектовані 

та розроблені програмні модулі, що реалізують штучний інтелект шахового 

гравця. Результати тестування внеску деяких евристик наведені в табл. 1. 
Ігровий додаток відповідає сучасним вимогам та може бути використаний в 

реальних умовах для гри з людьми різного рівня підготовки. Розроблена 

програма також  перемагає багато сучасних шахових штучних інтелектів, 

хоча ще не може  здолати найпотужніші аналогічні додатки. 

В процесі виконання роботи 

було підтверджено складність нав-

чання машини людському мис-

ленню, неоднозначність інтерпрета-

ції різних ігрових ситуації професій-

ним гравцем та штучним інтелектом, 

значна залежність останнього від по-

тужностей техніки. Це змушує заду-

матися про пошук й використання додаткових, більш ефективних засобів 

реалізації штучного інтелекту у сучасних стратегічних іграх. Зокрема, гене-

тичні алгоритми та нейронні мережі можуть бути використані для реалізації 

самонавчання програми, що наблизить її до людського способу сприйняття, 

чого часто не вистачає комп’ютерному інтелекту. Складніші функції оцінки 

та розпаралелювання процесів можуть дозволити підвисити точність розра-

хунків без втрати продуктивності.  

Побудова нейронної мережі, орієнтованої саме на самонавчання шахо-

вої програми – поточний етап даної роботи, що має покращити отримані ре-

зультати. Відомо, що одну з перших спроб застосувати нейромережі в ша-

хових програмах здійснив ще професор комп'ютерних наук Себастьян Трун, 

який ще у 90-х розробив програму NeuroChess. Втім, як і одна з останніх 

сучасних програм з самонавчанням Giraffe, створена 2015 року, та розробка 

теж не могла обіграти кращих представників «класичної школи», хоча й та-

кож показувала гарні результати. Дослідження різних підходів до створення 

нейронних мереж, їх експериментальне порівняння, використання досвіду з 

інших, не ігрових сфер застосування, допоможе створити більш працезда-

тну самонавчальну шахову програму.  

 

 

 

Таблиця 1 

 Вклад евристики 

Null Move 56% 

NegaScout 38% 

PVS 74% 

Killer heuristic 14% 

History heuristic 17% 
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Анотація 

Розглянуті проблеми сучасних стратегічних комп’ютерних ігор, визначені основні 

методи поліпшення штучного інтелекту шахових програм. Наведені результати тесту-

вання внеску різних евристик та алгоритмів у роботу шахового додатку, що розробля-

ється. Визначені додаткові шляхи підвищення рівня ігрового штучного інтелекту, вста-

новлені подальші кроки розвитку шахової програми. 

Ключові слова: штучний інтелект, шахова гра, оптимізації додатку. 

Аннотация 

Рассмотрены проблемы современных стратегических компьютерных игр, опреде-

лены основные методы улучшения искусственного интеллекта шахматных программ. 

Приведенны результаты тестирования вклада различных эвристик и алгоритмов в работу 

разрабатываемой шахматной игры. Определены дополнительные пути повышения уро-

вня игрового искусственного интеллекта, установленны дальнейшие шаги развития шах-

матной программы. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, игра шахматы, оптимизация приложе-

ния. 

Abstract  

The problems of modern strategic computer games are considered, the main methods for 

improving the artificial intelligence of chess programs are defined. The results of testing the 

contribution of various heuristics and algorithms to the developed chess game are shown. Ad-

ditional ways to improve the level of game artificial intelligence have been determined, further 

steps in the development of the chess program have been established. 

Keywords: artificial Intelligence, chess game, software optimization. 
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TRACKIR 5 – ПСЕВДО-ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ НА 

ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМП’ЮТЕРІ 

 

 Лукін О. Ю. , магістрант, e-mail: lukindon@gmail.com;  

Костюкова Н. С. , д.т.н., проф., e-mail: natkonatko@gmail.com 
1Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Україна 

Віртуальна реальність – це створений технічними засобами світ, в якому 

людина відчуває себе близько до того, як він себе відчуває в реальному світі. 

Ступінь того на скільки людина веде і відчуває себе у віртуальній реальності – 

це ступінь занурення. 

Технології віртуальної реальності розвиваються постійно. Однією з пер-

ших таких технологій можна вважати німе кіно, а одними з останніх застосу-

вання технологій відео захоплення, стерео відео і шоломів віртуальної реаль-

ності. Сьогодні велика кількість різних пристроїв віртуальної реальності про-

сто вражає уяву. 

Пристрої, які дозволяють це зробити можна розділити на: 

1) шоломи або окуляри віртуальної реальності – пристрої з датчиками руху 

і маніпуляторами; 

2) системи відстеження рухів голови – системи, які відстежують перемі-

щення і повороти голови людини в просторі; 

3) системи відстеження руху очей (aйтрекінг) – системи, які відстежують 

рух зіниць і в кожен момент часу можуть обчислити, куди саме дивиться лю-

дина; 

4) системи відстеження руху тіла (Motion camture / motion tracking) – сис-

теми, які стежать за тим, як рухається тіло людини; 

5) рукавички віртуальної реальності (Wired Gloves); 

6) 3D контролери / 3D миші – дозволяють вказувати точку на площині; 

7) пристрої зі зворотним зв'язком - це вібруючі джойстики, керма зі зворо-

тним зв'язком, що тремтять, крісла, що обертаються, які можно зустріти в цен-

трах розваг; 

8) стереоскопічні екрани – добре відомі 3D екрани. 

Однією з перспективних категорій є системи відстеження рухів голови. 

Найвідоміші з таких систем - це TrackIR, RUCAP UM-5, HeadJoy, система тре-

кінгу A.R.T. Сьогодні системи відстеження руху голови вбудовуються в багато 

інших пристроїв, такі як шоломи віртуальної реальності, системи відстеження 

руху очей і системи відстеження рухів тіла [1]. 

Як було зазначено, існує безліч рішень, доступних в даний час, як коме-

рційних, так і безкоштовних, але TrackIR від NaturalPoint є на сьогоднішній 

день найбільш комплексним.  

Набір складається з двох основних частин - інфрачервоної камери, що 

підключається до порту USB, яка встановлюється на верхівку основного моні-

тора, і двох модулів «TrackClips». Перший модуль являє собою пасивний від-

бивач з трьома відображаючими областями і кріпиться на козирок звичайної 

бейсбольною кепки. Другий модуль - TrackClip Pro - це активний модуль, що 
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кріпиться на ліву сторону навушників і взаємодіє з камерою і комп'ютером че-

рез USB. У будь-якому випадку, встановлення та налаштування TrackIR не 

складає ніяких труднощів - просто встановлюється програмне забезпечення, 

сполучається камера і TrackClip, і все працює [2].  

У тривимірному просторі існує шість осей, за якими відбувається рух 

Три осі обертання - рискання, тангаж, крен та три осі зміщення - X, Y, Z. Ці осі 

мають загальну назву – «шість ступенів свободи» або «Degrees of freedom». 

Використовуючи три маркера на рамці в якості точок прив'язки, TrackIR дозво-

ляє відслідковувати всі 6 ступенів свободи, приводячи до точному співвідно-

шенню переміщення в реальному світі і в іграх. Чутливість налаштовується, 

щоб запобігти таких поворотів, коли користувач не може нормально дивитися 

на екран [3]. 

До позитивних відмінностей даного пристрою можна віднести те, що ка-

рдинально змінює ігровий досвід, доволі просто встановлюється, підтримує всі 

монітори,  має потужнє програмне забезпечення,  дуже мало впливає на проду-

ктивність. 

До негативних якостей віднесемо: високу ціну (150$),  правильне нала-

штування може зайняти деякий час, відсутність компакт-диску з ПО і драйве-

рами в комплекті, крихкий пристрій [4]. 

У подальшому буде досліджено програми та ігрові додатки, в яких мо-

жна застосовувати даний пристрій та розроблено ігровий додаток. 
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Анотація 
Розглянуто віртуальну реальність та пристрої, які дозволяють її створити. Представ-

лено аналіз однієї з категорії пристроїв, а саме системи для відстеження рухів голови – 

TrackIR.  

Ключові слова: TrackIR, віртуальна реальність 

Аннотация 
Рассмотрена виртуальная реальность и устройства, которые позволяют ее создать. 

Представлен анализ одной из категорий устройств, а именно системы для отслеживания дви-

жений головы – TrackIR.  

Ключевые слова: TrackIR, виртуальная реальность 

Abstract  
The virtual reality and devices that allow it to be created are considered. The analysis of one 

of the device categories, namely the system for tracking the head movements - TrackIR, is pre-

sented. 

Keywords: TrackIR, virtual reality 
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МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ 

ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ  

 Бобилєва О. С. , магістрант, e-mail: alexbobylewa@gmail.com;  

Дмитрієва О. А. , д.т.н., проф., e-mail: dmitrieva.donntu@gmail.com 

Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Україна 

Математичне моделювання процесів в різних галузях науки і техніки в 

багатьох випадках є єдино можливим способом отримання нових знань і те-

хнологічних рішень. 

В останні десятиліття XX ст. було досягнуто значного прогресу у вирі-

шенні багатьох проблем (в космосі, атомній енергетиці, біології) завдяки за-

стосуванню обчислювальних алгоритмів і ЕОМ. 

Велике число проблем фізики і техніки призводить до лінійних і нелі-

нійних крайових задач. За оцінками вчених, ефект, одержуваний за рахунок 

вдосконалення алгоритму їх вирішення, може скласти 40% і більше загаль-

ного ефекту, що досягається за рахунок підвищення продуктивності ЕОМ. 

Але сигнал має кінцеву швидкість поширення – швидкість світла, тому зро-

стання швидкодії однопроцесорних ЕОМ обмежено. У той же час ефект під-

вищення досконалості алгоритму теоретично не обмежений, тому необхідно 

вивчати і знаходити нові можливості до реалізації та вдосконалення існую-

чих методів вирішення крайових задач [1]. 

Існують потужні пакети, що дозволяють вирішувати як аналітично, так 

і чисельно багато завдань для звичайних диференційних рівнянь (ЗДУ). Впе-

вненому використанню таких пакетів допомагають знання обчислювальних 

методів вирішення ЗДУ і їх особливостей. Зустрічаються також завдання, 

для яких потрібно модифікувати старі або створювати нові методи і алгори-

тми. 

Крайова задача – це задача знаходження приватного рішення системи 

звичайних диференційних рівнянь з додатковими умовами, що наклада-

ються на значення функцій не менше ніж в двох точках відрізка. Отже, кра-

йова задача для ЗДУ ставиться для системи диференційних рівнянь порядку 

не менше другого (або одного диференційного рівняння порядку не нижче 

другого) [2].  

Свою назву крайова задача історично отримала з того приводу, коли 

додаткові умови задані на кінцях відрізка. Природно, додаткові умови мо-

жуть задаватися і у внутрішніх точках відрізка. Такі умови називаються вну-

трішніми крайовими умовами. Крайові умови можуть пов'язувати між со-

бою значення кількох функцій, похідних функцій або комбінацій функцій і 

похідних в одній або декількох точках відрізка, на якому шукається рі-

шення. Точне аналітичне рішення крайової задачі вдається знайти вкрай 

рідко, так як для цього треба знайти спільне рішення системи диференцій-

них рівнянь і висловити з крайових умов значення назв констант [3].  

mailto:alexbobylewa@gmail.com
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З цього можна зробити висновок, що знаходження точного розв’язку 

викликає більше труднощів, ніж рішення задачі Коші. Звідси – підвищений 

інтерес і велика різноманітність наближених методів вирішення таких за-

вдань – це і точні аналітичні методи, і наближені, і чисельні [4]. 

Аналітичні методи вивчаються в курсі диференційних рівнянь. Вони є 

лише для вирішення вузького класу рівнянь. Зокрема, добре розвинений цей 

апарат для вирішення лінійних диференційних рівнянь другого порядку з 

постійними коефіцієнтами, які широко використовуються в дослідженні рі-

зних фізичних процесів (наприклад в теорії коливань, динаміці твердого 

тіла). 

Наближені методи розроблялися ще задовго до появи комп'ютерів. Од-

нак багато які з них і досі не втратили свого значення. Це методи колокацій, 

найменших квадратів та інші, засновані на мінімізації нев'язок рівнянь. До-

сить ефективними є також метод Гальоркіна і його модифікації. 

Також існують чисельні методи, які можна розділити на 2 групи: зведення 

рішення крайової задачі до послідовності рішень задач Коші і безпосереднє 

застосування кінцево-різницевих методів. 

За ідейною основою наближені методи можна класифікувати наступ-

ним чином: 

1) методи зведення до задачі Коші; 

2) метод кінцевих різниць; 

3) метод балансів або інтегро-інтерполяційний метод; 

4) метод колокації; 

5) проекційні методи (моментів, Гальоркіна); 

6) варіаційні методи (метод кінцевих елементів); 

7) проекційно - різницеві методи (метод кінцевих елементів); 

8) методи зведення до інтегральних рівнянь Фредгольма і інші. 

Методи 4-6 з перерахованих вище призводять до наближеного вирі-

шення у вигляді функції заданого сімейства, методи 1-3 і 7 генерують таб-

лиці чисельних значень наближеного рішення. Як правило, чисто сіткові ме-

тоди є більш простими і дозволяють технічно легко будувати каркас рі-

шення на заданій сітці з наперед заданою точністю, контрольованою, напри-

клад, за принципом Рунге. Однак і наближено-аналітичні методи мають свої 

переваги, одне з яких - лаконічність функціонального подання рішення; 

інше ж їх перевага полягає в тому, що деякі методи цієї групи дозволяють 

отримувати хороші наближення до узагальнених рішень крайової задачі, 

коли вона не має однозначної відповіді в класичному сенсі. 

Були розглянуті та проаналізовані методи вирішення крайових задач. У 

роботі було визначено їх основні проблеми. У подальшому буде вестись ро-

бота в напрямі дослідження сучасних чисельних методів розв’язання крайо-

вої задачі за допомогою методу стрільби та розробки паралельного алгори-

тму реалізації. 
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Анотація 

Представлені методи вирішення крайових задач для звичайних диференційних рів-

нянь. Розглянуто їх класифікацію.  

Ключові слова: задача Коші, крайова задача, метод стрільби, колокаційний метод 

Аннотация 

Представлено методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений. Рассмотрена их классификация. 

Ключевые слова: задача Коши, краевая задача, метод стрельбы, коллокационный 

метод 

Abstract  

Methods for solving boundary value problems for ordinary differential equations are 

presented. Their classification is considered. 

Keywords: Cauchy problem, boundary value problem, shooting method, collocation 

method 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТРИК ДЛЯ 

АНАЛИЗА IT-ПРОДУКТОВ 

Н.С.Костюкова, канд. техн. наук, доцент каф. прикладной матема-

тики и информатики, 

И.А.Назарова, канд. техн. наук, доцент каф. прикладной математики 

и информатики, 

Е.В. Роговец, студент 

ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», г.Покровск, 

Украина 

 

Вступление. Во время разработки нового программного продукта 

необходимо иметь понимание о его успешности и интенсивности его 

использования. В Google  Play ежедневно выходит тысяча приложений и 

получить долю рынка довольно сложно. Во время продумывания и 

разработки программного продукта, следует понимать, какими свойствами 

он должен обладать, чтобы стать успешным на рынке, какие функции в нем 

должны быть реализованы. Для этого нужно изучить конкурентов, а также 

понять портрет потенциального клиента приложения. После выхода 

продукта на рынок важно отслеживать активность пользователей и их 

отклика на последние обновления. Просматравить популярность страниц, 

блоков приложений и так далее. Для получения этой информации нужно 

проанализировать рынок, получить ответы на поставленные вопросы. 

Средством, позволяющим выполнить такой анализ, могут стать разные 

системы аналитики которые дают разный набор метрик по каждому 

приложению. 

Набор метрик и системы аналитики отличаются между собой. Для ус-

пешности аналитики нужно понять какие метрики нужно отслеживать, в ка-

ком виде лучше получать данные, какие параметры имею больший или 

меньший вес конкретно для вашего приложения. Среди самых популярных 

систем аналитики находятся Google Analytics, Yandex analytics, DevToDev, 

FireBase и другие. 

Описание проблемы. На этапе разработки и проектирования 

приложения, при анализе его анализе, предшествующем началу разработки, 

можно использовать KPI для оценки функционала конкурентов. Однако 

поскольку сервисы для вычисления KPI нужно предварительно встраивать 

в приложение то выбрать подходящие можно только после прохождения 

через альфа-тестирование а также, руководствуясь опытом 

предшественников. Но основная дилема состоит в том, что нет четкого 

понимания о том, какие метрики стоит отслеживать и основываться на них 

в разработке, какие принимать и иметь ввиду, а какие вообще не стоит 

учитывать в построении стратегии развития приложения. Нужно также 
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правильно оценивать показатели в совокупности. Оценка одного из KPI 

может дать результаты и новые знания, но для понимания всей картины в 

целиком нужно собирать определенные зависимые между собой показатели, 

которые при это не дорого собирать для разрабатываемого приложения. 

Однако метрик как таковых довольно много, есть основные и 

дополнительные. 

Обзор основных метрик. KPI делятся на основные и дополнительные. 

Основные метрики зачастую скрыты и доступны только разработчику, они 

обладают наиболее полезной информацией, к примеру, какой экран наибо-

лее популярный, или сколько времени каждый игрок проводит в игре. В 

свою очередь дополнительные хоть и не такие весомые, но при подробном 

анализе смогут помочь аналитику углубится в результаты проделанной ра-

боты и понять насколько успешной получилась игра. 

Total Revenue - общая доходность проекта 

Одним из основных и, пожалуй, самым важным для оценки успешно-

сти проекта является его доходность, за это отвечает метрика Total Revenue: 

 

Total Revenue = LTV * AU. 

 

LTV (Lifetime Value) — средний доход с одного активного пользова-

теля. 

AU (Active Users) — активные пользователи продукта. 

 

Чтобы получить значение  LTV, нужно воспользоваться формулой: 

 

LTV = Lifetime * ARPDAU, 

 

параметр Lifetime показывает среднюю продолжительность пользова-

ния проектом конкретного человека, а ARPDAU (Average revenue per daily 

active user) это усредненный доход с одного активного человека в день, при 

этом пользователи не делятся на тех, кто платит регулярно, кто платит ино-

гда и тех, кто не платит совсем. 

DAU и MAU - число активных пользователей за день и месяц соответ-

ственно. DAU и MAU это одновременно наиболее простые и наиболее ис-

пользуемые метрики. Они показывает ежедневно и ежемесячно активных 

пользователей проекта. Такие, казалось бы простые, KPI дают возможность 

следить за пользовательской базой в промежуток времени, что в свою оче-

редь позволяет отслеживать какие изменения были приняты вашими поль-

зователями хорошо, а какие оттолкнули от дальнейшего использования. 

Retention - удержание пользователей. 

Эта метрика показывает процент пользователей, которые вернулись в 

приложение через N-дней после первого использования. 

Формула:  
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Retention = Users_Day_N/ Users_Day_0, где 

 

Users_Day_0 – это количество пользователей установивших игру в пер-

вый день с выхода проекта. 

Users_Day_N – это количество пользователей которые вернулись через 

N дней в приложение. 

 

Интересным может оказаться так называемый k-фактор. Это коэффи-

циент виральности который отвечает за механизмы узнаваемости и распро-

странения продукта. Виральность – способ распространения информации 

приложения или web-ресурса. Чем выше k-фактор тем ниже будет «цена» 

привлечения нового пользователя. Это значит что если фактор равен, напри-

мер, 0,5, то на с каждым новым пользователем можно получить 0,5 пользо-

вателя, То есть с каждыми двумя пользователями мы получим еще одного. 

Формула: k = X * Y, где X – число приглашений одного игрока, Y – 

процент людей, которые стали пользоваться продуктом по этому приглаше-

нию. 

Анализ зависимостей. Метрик для оценки довольно много поэтому 

нужно грамотно распределить ресурся для отслеживания. Чтобы выстроить 

эффективную систему аналитики нужно опираться на опыт проектов, по-

добных разрабатываемому. Также нужно определится с целью: привлечение 

новых пользователей, увеличение прибыли, привлечение внимания к опре-

деленному блоку, увеличение объемов рекламы и так далее. На самом деле, 

зависимости зачастую прямые. Например, чем выше DAU проекта, тем 

больше Retention. Среди зависимостей есть целый блок, отвечающий за мо-

нетизацию. Тут чаще всего меряют общий доход (Gross, Revenue) и средние 

величины: ARPU, ARPPU, Average Check. Также замеряют количество и 

долю платящих: Paying Users, Paying Share, Paying Conversion. Тут нужно 

понимать что именно и на каком этапе заставляют пользователей перейти 

из категории неплатящих в платящих. Нужно также понимать по какой кон-

кретно рекламе перешли пользователи, с какого ресурса попали на проект, 

что их интересует. 

Помимо прочего нужно понимать целевую аудиторию чтобы верно 

анализировать систему метрик. Команде не нужно менять дизайн на крича-

щий, если целевая аудиторию банкиры и люди страшего поколения. Нельзя 

оценивать каждый критерий отдельно, метрики монетизации, социальные 

метрики и метрики аудитории хорошо работают только в комплексе. 

Для примера возьмем несколько показателей из Google Analytics меди-

цинского мобильного приложения. 
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Рисунок 1. Общая информация 

 

 
Рисунок 2. Статистика по экранам 

 

 
Рисунок 3. Статистика по пользователям 
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На приведенных рисунках видна статистика по мобильному приложе-

нию. По верхностная аналитика может быть такая:  

1) Основная аудитория приложения СНГ, это значит что покупательная 

способность будет не высокая, а поддержка приложения должна работать 

по часовому поясу Москвы. 

2) Средняя длительность на экран 8 секунд, то есть приложение дово-

льно понятное. Нужно задуматься о дизайне, если после обновления какой-

то экран будет вызывать больше времени на принятие решения. 

3) Количество активных пользователей по дням может дать понимание 

того, в какие дни лучше делать промо-акции и когда выпускать обновления. 

Выводы. Рассматриваемые метрики подходят для большинства IT-

проектов, будь то онлайн-игра, любой web-ресурс или мобильное приложе-

ние. Чтобы статистика всегда была актуальной, за ней нужно следить и 

разбираться в причинах отклонений от предполагаемого значения или тре-

нда. Можно, пожалуй, из всего перечисленного выделить метрики с их под-

видами, такие как retention, lifetime и ARPU. Они дают информацию о сос-

тоянии проекта на текущий момент, и позволяют строить детальный анализ, 

а также оценивать перспективу развития продукта. Не стоит забывать, что к 

анализу метрик нужно подходить комплексно, а не полагать лишь на один 

показатель. Анализируя источники рекламы и когорты пользователей мо-

жно делать вывод о выборе направления развития проекта. Применение ме-

трик к своему проекту позволит оперативно обнаружить проблему рекламы, 

дохода, популярности и исправить ее. 

Перспективным направлением дальнейшей работы является выделение 

набора показателей, позволяющих оценить желаемые характеристики ком-

пьютерной игры каждого жанра, на основании которого можно принять обо-

снованное решение о разработке. 
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Анотація 

Робота присвячена аналізу показників систем аналітики і їх аналізу, щоб підкрес-

лити ефективність конкретного показника. 

У статті розглядається мобільний додаток, яке доступне для завантаження в мага-

зинах, але знаходиться в бета-тестуванні. 

Ключові слова: показник ефективності, система аналітики, метрики. 

Аннотация 

Работа посвящена анализу показателей систем аналитики и их анализу, чтобы под-

черкнуть эффективность конкретного показателя. 

В статье рассматривается мобильное приложение, которое доступно для загрузки в 

магазинах, но находится в бета-тестировании. 

Ключевые слова: показатель эффективности, система аналитики, метрики. 

Abstract 

The work is devoted to the analysis of indicators of analytical systems and their analysis 

to emphasize the effectiveness of a particular indicator. 

The article looks at a mobile application that is available for download in stores, but is in 

beta testing. 

Keywords: efficiency index, system of analytics, metrics. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

АЛГОРИТМОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ  

Половинка О.Л., аспирант, olga.polovinka1@gmail.com;  

Дмитриева О.А., д.т.н., профессор, dmitrieva.donntu@gmail.com 

ДонНТУ, г. Покровск, Украина 

В свете современных тенденций постоянного роста объема получаемых 

и обрабатываемых данных, особое значение приобретает развитие различ-

ных технологий, позволяющих быстро, точно и с минимальными затратами 

со стороны человека-оператора анализировать полученную информацию и 

принимать важные стратегические решения, основываясь на результатах, 

полученных при анализе. Именно поэтому особую  популярность приобре-

тают интеллектуальные  системы анализа данных (ИСАД).  

Помимо стандартного анализа многие системы интеллектуального ана-

лиза данных могут выявлять причинно-следственные связи, а также скры-

тые закономерности в массиве данных, который подвергается анализу. Од-

нако, учитывая, что точность получаемых результатов имеет прямую зави-

симость от  объема массива исследуемых данных и обратную от временных 

затрат, крайне важным является правильный выбор алгоритма интеллекту-

ального анализа данных (ИАД), который используется в системе, и его рас-

параллеливание.  [1] 

Целью работы является проведение сравнительного анализа наиболее 

распространенных алгоритмов интеллектуального анализа данных, рас-

смотрение их недостатков и преимуществ. 

Data Mining или интеллектуальный анализ данных (ИАД), чаще всего 

выполняет четыре основные задачи, а именно: 

1. Ассоциация. Заключается в выявлении зависимостей типа Х=>Y, т.е. 

из события Х следует событие Y. Правила сформированные таким образом 

называются ассоциативными, и часто используются для выявления шабло-

нов покупок. Если в построении правила присутствует временная составля-

ющая, т.е. события происходят поочередно в одном и тоже порядке, то фор-

мируются последовательные шаблоны. 

2. Классификация. Заключается в установлении функциональной зави-

симости между входными и дискретными выходными переменными. При 

помощи классификации решается задача отнесения объектов (наблюдений, 

событий) к одному из заранее известных классов. 

3. Кластеризация. Так же, как и классификация, заключается в группи-

ровании объектов на основании данных, описывающих их сущность. Точ-

ность кластеризации определяется качеством схожести объектов внутри од-

ного кластера и, соответственно, их различием с остальными объектами. Ос-
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новным отличием кластеризации от классификации является то, что пере-

чень групп при кластеризации четко не задан и определяется в процессе ра-

боты алгоритма.[2] 

4.  Регрессия. По сути, является основной задачей прогнозирования. За-

ключается в  установлении функциональной зависимости между входными 

и непрерывными выходными переменными.  [3] 

По итогам исследований, представленных на международной конфе-

ренции по Data Mining ([4]) был составлен список десяти наиболее распро-

страненных и важных алгоритмов интеллектуального анализа данных. К 

ним относятся: 

 классификатор в виде дерева решений С5.4; 

 метод кластерного анализа k-means; 

 метод опорных векторов SVM; 

 алгоритм поиска ассоциативных правил Apriori; 

 масштабируемый алгоритм кластеризации EM; 

 алгоритм ссылочного ранжирования PageRank; 

 алгоритм усиления классификаторов AdaBoost; 

 алгоритм классификации kNN; 

 наивный байесовский классификатор; 

 дерево классификации и регрессии CART. 

В таблице 1 представлены сравнительные характеристики перечислен-

ных выше методов. 

Таблица 1. Сравнительные характеристики методов ИАД 

№ 

п/п 

Алгоритм, 

//платформа 

Преимущества Недостатки 

1 С5.4 

// OpenTox и 

Orange 

простота, скорость, рас-

пространенность, удоб-

ство восприятия 

пропуск уникальных ат-

рибутов 

2 k-means 

// Apache Ma-

hout и 

MATLAB 

Простота, скорость, эф-

фективность при работе 

с большими объемами 

данных 

чувствительность к вы-

бросам, важен первона-

чальный выбор центро-

идов, не предназначен 

для работы с дискрет-

ными данными 

3 SVM 

// MATLAB, 

scikit-learn, 

libsvm 

Скорость, единственное 

конечное решение, воз-

можность эмулировать 

другие подходы при 

различном выборе ядер 

чувствителен к шумам, 

нет общего подхода к 

автоматическому вы-

бору ядра, малое коли-

чество настроек 
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Продолжение Таблица 1. 

4 Apriori 

// ARtool, 

Weka, Orange 

простота понимания и реа-

лизации, наличие множе-

ства производных 

время генерации даже 

при элементарных набо-

рах, занимает большой 

объем памяти при реали-

зации 

5 EM 

// Weka, R, 

scikit-learn 

Устойчивость к шумам и 

пропускам в данных, ли-

нейное увеличение слож-

ности, быстрая сходи-

мость  

Медлительность при 

большом количестве ите-

раций, риск получить ло-

кальный оптимум, вме-

сто глобального 

6 PageRank 

// Google, Py-

thon Pag-

eRank Imple-

mentation, 

igraph 

устойчивость, позволяет 

выявить относительную 

важность, рейтинг, акту-

альность графа или сети 

Вычислительная слож-

ность алгоритма, боль-

шие временные затраты 

при работе с большим 

объемом данных 

7 AdaBoost 

// scikit-learn, 

ICSIBoost, 

gbm: General-

ized Boosted 

Regression 

Models 

Скорость, гибкость, уни-

версальность 

Риск получения недоста-

точно качественных ре-

зультатов или не интер-

претируемых результа-

тов 

8 kNN 

// MATLAB, 

scikit-learn, R 

Простота понимания и ре-

ализации, достаточно вы-

сокая точность 

Требует значительный 

объем памяти для хране-

ния, для получения точ-

ных результатов важен 

правильный подбор пара-

метров  

9 Naіve Bayes 

// Orange, 

scikit-learn, 

Weka, R 

простота реализации, низ-

кие вычислительные за-

траты, оптимален в ряде 

случаев 

относительно низкое ка-

чество классификации в 

большинстве реальных 

задач 

10 CART 

// scikit-learn, 

R, Weka,  

MATLAB 

непараметричность, не-

чувствительность к шу-

мам, скорость работы 

Нестабильность получае-

мых деревьев решений, 

сложности в идентифи-

кации структуры данных 

Таким образом, из приведенной таблицы видно, что каждый их алго-

ритмов имеет свои достоинства и недостатки. При выборе наиболее подхо-

дящего алгоритма ИАД необходимо также обращать внимание на вид ис-

следуемых данных и цель, поставленную перед исследователем. Так, напри-
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мер, для формирования рыночной корзины чаще всего используется алго-

ритм Apriori, в поисковых системах всемирной паутины – PageRank, для 

определения склонности к тем или иным заболеваниям будет уместно вос-

пользоваться методом k-mean, а алгоритм AdaBoost можно использовать как 

способ автоматической настройки классификаторов. 
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Анотація 

У статті розглянуті основні задачі, що вирішує інтелектуальний аналіз даних, наве-

дено перелік десяти найбільш поширених алгоритмів ІАД, складена таблиця порівняль-

ної характеристики алгоритмів ІАД, вказані переваги та недоліки кожного з методів. 

Ключові слова: інтелектуальний аналіз даних, Data Mining, С5.4, k-means, метод 

опорных векторів, Apriori, EM, PageRank, AdaBoost, kNN, Naіve Bayes, CAR. 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные задачи, выполняемые интеллектуальным анализом 

данных, приведен перечень десяти наиболее распространенных алгоритмов ИАД, со-

ставлена таблица сравнительной характеристики алгоритмов ИАД, указаны преимуще-

ства и недостатки каждого метода. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, Data Mining, С5.4, k-means, ме-

тод опорных векторов, Apriori, EM, PageRank, AdaBoost, kNN, Naіve Bayes, CART. 

Abstract  

The main tasks performed by Data Mining are considered, a list of the ten most common 

Data Mining algorithms is presented, a table of the comparative characteristics of Data Mining 

algorithms is compiled, the advantages and disadvantages of each method are indicated. 

Keywords: Data Mining, С5.4, k-means, SVM, Apriori, EM, PageRank, AdaBoost, kNN, 

Naіve Bayes, CART. 
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ПІДХОДИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ В ПОБУДОВІ 

ШТУЧНОГО ІГРОВОГО ІНТЕЛЕКТУ  

Кривенко О. М., магістрант, e-mail: voossu@gmail.com; 

Дмитрієва О. А., д.т.н., проф., e-mail: dmitrieva.donntu@gmail.com 

Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Україна 

Галузь відеоігор від свого виникнення подолала величезний шлях від 

простих ігор до складних сучасних ігрових проектів, які часто становляться 

серйозним хобі для гравців. Сьогодні геймери мають досить серйозний опит 

гри у відеоігри. Тому, для того щоб досягти успіхів, розробники відеоігор 

вимушені робити наступні відеоігри все більш цікавими ніж попередні. Ви-

рішення цієї задачі може бути досягнуто багатьма способами.  

Одним з найбільш ефективних способів поліпшення ігрового досвіду 

гравців є покращення штучного ігрового інтелекту. Окрім цього на досвід 

впливають і інші особливості гри (графіка, сетинг і механіки взаємодії зі 

світом), хоча зазвичай це не сильно впливає на ігровий досвід.  

Гарний штучний ігровий партнер, який здатний пристосовуватися до 

дій гравця і грати на високому рівні буде спонукати гравця вдосконалюва-

тися. Це дозволить гравцю отримувати новий досвід. Але треба зазначити, 

що розробка такого штучного інтелекту не є тривіальною задачею. 

Мета роботи – аналіз ефективності підходів машинного навчання (гене-

тичні алгоритми, нейроні мережі) в побудові штучних ігрових партнерів. 

Штучний ігровий інтелект здебільшого полягає в моделюванні та іміта-

ції поведінки гравців чи об’єктів. Тобто, загальна концепція полягає в тому, 

що поведінка імітується. Реальною метою штучного ігрового інтелекту ми 

можемо назвати імітацію розумної поведінки і надання гравцю правдоподі-

бних супротивників, яких він зможе подолати. За рівнем штучного інтеле-

кту прийнято поділяти три класи ігрових персонажів: 

– неігровий персонаж (англ. non-player character – NPC) – персонажі 

цього типу здійснюють мінімальні ігрові взаємодії, часто є нейтральними до 

гравця і слугують засобом створення ігрової атмосфери; 

– моб (англ. mob) – є ворожим к гравцю “низькоінтелектуальним” пер-

сонажем, основне призначення персонажу є бути вбитим гравцем для на-

бору досвіду, грошей або різних предметів; 

– бот (англ. bot) – є ворожим персонажем, що наближається за можли-

востями до гравця і адаптованим для “чесного” суперництва з ним, заснова-

ний на модулі ігрового штучного інтелекту і вбудований до гри. 

Існує безліч підходів для створення ігрового штучного інтелекту, що 

відповідає за поведінку ботів. Зазвичай боти мають ряд переваг перед грав-

цем, оскільки людині необхідно покладатися на зір і слух, в той час як шту-

чний інтелект має прямий (хоча й обмежений) доступ до абстракцій ігри. 
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Хоча й існують спроби реалізації штучного інтелекту, який оперує інформа-

цією доступною для звичайного гравця, але такий інтелект використовує 

значно більше ресурсів і на даному етапі він поступається інтелекту, який 

працює з ігровими абстракціями. 

В базі майже кожного штучного інтелекту закладена робота з причино 

наслідковим зв’язком для визначення стратегії поведінки, яка повинна ви-

конуватися ботом. В класичному вигляді вона може бути представлена за 

допомогою звичайної системи правил чи за допомогою системи кінцевих 

автоматів. Окрім цих підходів існують адаптивні підходи. 

Адаптивний ігровий інтелект наділяє ботів здатністю розвиватися, при-

стосовуватися і адаптуватися. Це дозволяє створювати сильних інтелектуа-

льних супротивників. Реалізація такого інтелекту представляє собою за-

вдання машинного навчання. Теоретично такий ігровий інтелект дозволяє 

отримувати адекватну поведінку ботів в нетипових ситуаціях, які можуть 

виникати під час гри. На що не здатні класичні підходи до будови штучного 

інтелекту. 

Одним з методів машинного навчання, що може використовуватися, є 

нейронні мережі. Це може бути як заздалегідь навчена нейрона мережа, так 

і нейрона мережа, яка навчається під час гри. В випадку використання нав-

чання нейронних мереж цей підхід дозволяє створювати штучний інтелект, 

який підстроюється під поведінку певного гравця і поступово робить про-

ходження гри більш складним з кожною інтеграцією навчання і спонукати 

гравця шукати нові стратегії, що робить гру більш цікавою та динамічною. 

Навчання нейронних мереж під час ігри створює ряд проблем, які необ-

хідно подолати. Перша за цих проблем полягає в тому, що якщо нейрона 

мережа буде мати велику глибину, то навчання мережі буде потребувати ве-

лику кількість ресурсів, а інша проблема полягає в тому, що навчання ней-

ронної мережі може привести до прийняття неадекватної стратегії поведі-

нки боту. 

В першому випадку можливо вирішити проблему завдяки створенню 

нейронної мережі невеликої глибини, а також використанню комбінованих 

нейронних мереж, де навчається лише частина нейронів. Для вирішення ж 

іншої проблеми необхідно визначати погані набори і не використовувати їх 

для навчання мережі, окрім цього ефективною методикою є реалізація при-

роднього відбору за допомогою використання генетичних алгоритмів для 

визначення погано навчених мереж і виключення їх використання. 

Слід зазначити, що навчання нейронних мереж можливо в іграх тільки 

з певними видами ігрових механік, тому що деякі ігрові механіки не дозво-

ляють отримувати достатню кількість даних для навчання нейронної ме-

режі. Але в таких іграх можливо використання заздалегідь навчених ней-

ронних мереж, чи використовувати інші підходи для створення алгоритмів 

штучного інтелекту. 
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Використання ігрового штучного інтелекту, заснованого на нейронних 

мережах, може знайти своє застосування не тільки в відеоіграх. Наприклад, 

для створення реалістичних симуляторів, що можуть використовуватися 

для навчання. 
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Анотація 

Представлено базові варіанти ігрових персонажів і типу штучного інтелекту, що в 

них використовується. Розглянуто базові проблеми реалізації ігрового штучного інтеле-

кту в відеоіграх, а також наведено підходи, що можуть бути використані для створення 

адаптивного ігрового інтелекту на базі нейронних мереж. Розглянуто проблеми, що ви-

никають під час його створення і підходи до їх вирішення.  

Ключові слова: штучний інтелект, машинне навчання, нейроні мережі, оптимізації 

штучного інтелекту, генетичні алгоритми. 

Аннотация 

Представлено базовые варианты игровых персонажей и типы искусственного ин-

теллекта, которые в них используются. Рассмотрено базовые проблемы реализации иг-

рового искусственного интеллекта в видеоиграх, а также приведены подходы, которые 

могут быть использованы для создания адаптивного игрового интеллекта на базе нейрон-

ных сетей. Рассмотрено проблемы, возникающие при его создании и подходы к их реше-

нию. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сети, 

оптимизации искусственного интеллекта, генетические алгоритмы. 

Abstract  

The basic variants of the game characters and the type of artificial intelligence used in 

them are presented. The basic problems of the implementation of artificial game intelligence in 

video games are considered, as well as approaches that can be used to create adaptive gaming 

intelligence based on neural networks. The problems that arise during its creation and ap-

proaches to their solution are considered. 

Keywords: artificial intelligence, machine learning, neural networks, artificial intelli-

gence, genetic algorithms 
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The process of crystallization of a substance is the splitting of the starting 

material, in accordance with the requirements put forward to the final product of 

use. Such processes are important in the chemical, agrarian industry, 

cosmetology, etc. However, the greatest involvement in the separation of one 

substance into another is demonstrated in the medical field. The use of new 

technologies, rapidly developing methods of processing and improved evaluation 

parameters make it possible to use substances whose effect is much higher than 

their version before modification. 

Enantiomers - substances that have the property of chirality - the disparity in 

the space of structures of two stereoisomers, endowed with the same structure and 

different spatial orientation.  

The main difficulty for using for medical purposes a stereoisomer with the 

necessary structure is that in nature such compounds occur as a single enantiomer. 

The decomposition of the stereoisomer into elements is impossible without a 

chemical reaction and exposure of certain temperatures. 

As an example for the development of the model, was used molecules of 

Asparagine. Its compounds have the property of chirality and differ depending on 

the spatial orientation of the molecule. 

 

L-asparagine molecules, obtained 

during the separation of the substance, 

are used in pharmaceuticals to create 

medicaments.  Opposite the 

participation of D-asparagine in the 

process has a harmful effect on the 

human body. This feature and served as a prerequisite for considering the 

processes of crystallization as a method of obtaining separated molecules of 

asparagine. 

The crystallizer used for the experiments is an environment in which the 

molecules of asparagine are exposed to temperature. A feature of the using this 

crystallizer is the possibility of obtaining both types of asparagine in a single 

reaction. 

During the reaction, a suspension containing at the initial stage a larger 

amount of L-asparagine crystals breaks into two types of crystals that move up 

the crystallizer tube. However, because of the different masses of the elements 

 
Fig. 1 Differences in the structure of the L 

/ D-asparagine molecule. 
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and flow rates inside the crystallizer, the crystals occupy different positions in 

space.  

Molecules that have a lighter mass 

tend to go up, molecules with heavier 

masses remain on the bottom.  

The largest molecules of 

compounds that do not decompose 

during the reaction to two elements 

"cover" the bottom of the crystallizer, 

which is a meaning for the using mill - 

a device located outside the 

crystallization tube and designed for 

grinding large compounds.  

During this process the total mass 

of molecules does not change, but the 

total number increases. After using the 

mill, the substance is cleaned and sent 

to the crystallizer again for the next 

iteration of separation. 

 

Mathematically the investigation process is described using a system of dif-

ferential equations. Population Balance Equations are a system of differential 

equations describing the characteristics of each of the asparagine types (L and D 

types of crystals). 

For the calculation of the amount of asparagine crystals, the equations de-

scribing the process of their formation are used in the work. 
𝑑𝑚𝐿

𝑑𝑡
= −𝑉 ∗ 𝜌𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡 ∗

𝜋

6
∗ 𝜓 ∗ (𝐿𝑛𝑢𝑐

3 ∗ 𝐽𝐿 + 3 ∗ 𝜇2
𝐿 ∗ 𝐺𝐿                  (1) 

𝑑𝑚𝐷

𝑑𝑡
= −𝑉 ∗ 𝜌𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡 ∗

𝜋

6
∗ 𝜓 ∗ (𝐿𝑛𝑢𝑐

3 ∗ 𝐽𝐷 + 3 ∗ 𝜇2
𝐷 ∗ 𝐺𝐷                (2) 

Based on the equations for estimating the total mass of each type of crystals, 

the mass fraction is calculated. It should be noted that the mass of the solvent 

present in the crystallizer is also important.  To calculate the equilibrium point 

inside the crystallizer is used - Wsat. The value of this point is determined by 

point, where reaction was started.   

𝑊𝑠𝑎𝑡
𝐿 =

(1−𝐾𝑠𝑎𝑡)∗(
1

𝑊𝐷−
𝑊𝐿

𝑊𝐷−1)

𝐾𝑠𝑎𝑡+(
1

𝑊𝐷−
𝑊𝐿

𝑊𝐷−1)
                                         (3) 

𝑊𝑠𝑎𝑡
𝐷 =

(1−𝐾𝑠𝑎𝑡)∗(
1

𝑊𝐿−
𝑊𝐷

𝑊𝐿 −1)

𝐾𝑠𝑎𝑡+(
1

𝑊𝐿−
𝑊𝐷

𝑊𝐿 −1)
                                         (4) 

𝑊𝑠𝑎𝑡 =
𝐶𝑠𝑎𝑡

2∗𝐶𝑠𝑎𝑡+1
                                                                      (5) 

 

 
 Fig.2 Scheme of the crystallizer structure 
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The parameter Wsat determines the equilibrium point between the liquid and 

solid phase inside the crystallizer. Schematically, the interaction model is shown 

in Figure 3. 

This position inside the triangle 

determines the number of molecules of 

each types in the original asparagine 

compound.  

The compound, which used in the 

reaction, containing a bigger number of 

L-asparagine molecules and a smaller 

of D crystals. At the next steps, the sub-

stances to disintegrate gradually, which 

can be illustrated as the appearance of 

D - molecules. 

 

Among the factors that determine the course of the reaction are the following: 

1) Increase the rate of separation of the basic substance into two types of 

molecules; 

2) The resistance of the flow exerted inside the crystallization vessel; 

3) Selection of initial conditions for the start of the reaction; 

4) The volume of the compound reacting at the initial step. 

As a means to solve the task, the software product MatLab was used, which 

allows not only to find the solution of a system of differential equations, but also 

to visualize the results obtained. To find a solution of the equations system, the 

classical Runge-Kutta method was used, which makes it possible to perform cal-

culations with a high order of accuracy and implemented in the program by the 

function ode45. 

The obtained results show that the equations are correct and describe the pro-

cesses taking place inside the crystallizer with all the necessary features. The fig-

ure shows the simulation results, the simulation time is 1000 seconds. 

 

The scheme of the crystallizer, 

taking into account all processes 

occurring inside, is described by 

systems of differential equations. 

Solving the system of equations in the 

Matlab environment made it possible to 

visualize the results and to confirm the 

hypothesis about the specifics of the 

processes. 

 

 

 

 
  Figure 3. Scheme of interaction of 

substances inside the crystallizer 

 
   Figure 4. Results of modeling in the 

Matlab system 
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Анотація 

В роботі наведено основні особливості використання кристалiзатору для розді-

лення енантиомерiв - речовин, що володіють властивістю хіральності. В якості резуль-

тату наведено схему руху молекул обох типів досліджуваної речовини - аспарагіна, все-

редині колби. 

Ключові слова: кристалізатор, розщеплення eнантиомерiв, хiралнiсть. 

Аннотация 

В данной работе представлены основные особенности использования кристаллиза-

тора для разделения энантиомеров – веществ, обладающих свойством хиральности. Ис-

пользуя математический пакет Matlab, были рассчитаны параметры модели. В качестве 

результата приведена схема движения молекул обоих типов исследуемого вещества – 

аспарагина, внутри кристализационной колбы.  

Ключевые слова: кристаллизатор, расщепление энантиомеров, хиральность.  

Abstract  

This paper presents the main features of the using crystallizer for the separation of 

enantiomers. Using the mathematical package Matlab, the model parameters was calculated. 

As a result, the scheme of motion of molecules inside the crystallizer  

Keywords: separation, enantiomers, chirality, population balance equations.  
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РОЗРОБКА СИМУЛЯТОРА АВТОНОМНОГО МАНІПУЛЯТОРА 

Береза Ілля Сергійович, Бакалавр з комп’ютерної інженерії, 

cashik14@gmail.com;  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Покровськ 
 

Предметом досліджень й розробки, що були проведені під час роботи 

над проектом, є програмний додаток-симулятор для автономного маніпуля-

тора, що імітує рухи людської кінцівки, у даному випадку, руки, який побу-

довано на базі Arduino Micro. Симулятор – це програмний додаток, що ви-

конує моделювання поведінки реального прототипу пристрою в певних 

умовах, за допомогою засобів обчислювальної техніки. 

Основним призначенням та, водночас, економічним зиском у розробці 

програмного забезпечення цього типу є зменшення витрат під час виробни-

цтва пристроїв. Це досягається за умови існування можливості проводити 

досліди над готовим продуктом, уникаючи необхідності переходити до без-

посереднього виготовлення проміжної моделі для проведення випробувань 

в реальних умовах, залучаючи лише засоби інформаційних технологій. Саме 

тому, створення симулятору є одним з ключових етапів у розробці автоно-

много маніпулятора. 

Реальний пристрій — автономний маніпулятор — для якого було роз-

роблено симулятор, може виконувати наступні типи операцій: 

– виконання поодинокого згинання та розгинання «пальців» маніпуля-

тора з певною інтенсивністю, яку встановлює користувач; 

– виконання розгинання пальців до початкового стану; 

– виконання одночасних рухів «пальців» маніпулятора, що імітують ви-

конання дії «Взяти» та «Відпустити»; 

– виконання спочатку почергового згинання «пальців» маніпулятора у 

напрямку від мізинця до великого «пальця», а потім  почергового розги-

нання «пальців» у тому ж самому напрямку, що імітує виконання команди 

«Рух» пальців. 

Також, маніпулятор може отримувати параметри для виконання вбудо-

ваних до нього алгоритмів за допомогою з’єднання з віддаленим комп’юте-

ром, через Bluetooth-протокол. 

Результатом розробки став програмний додаток-симулятор автоном-

ного маніпулятора, що має можливість та виконує всі вищенаведені функції, 

окрім з’єднання, яке, у цьому випадку, виконується за допомогою протоколу 

Ethernet. 

Роботу симулятора можна розділити на наступні етапи: 

а) відображення початкового положення 3D-моделі та графічного інте-

рфейсу користувача у вікні додатку; 

б) отримання параметрів для виконання алгоритмів. До параметрів на-

лежать: 
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1) кут повороту «пальців» 3D-моделі маніпулятору; 

2) назва «пальця» 3D-моделі, для якого потрібно виконати певну опера-

цію, або назва групової операції; 

3) назва операції, яку потрібно виконати по відношенню до обраного 

«пальця» 3D-моделі; 

в) Виконання певної операції, відповідно до отриманих параметрів. 

Спрощений алгоритм роботи додатку-симулятору зображено на рисунку 1.  

Зовнішній вигляд робочого вікна додатку зображено на рисунку 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект має безліч можливостей для розвитку й не є знаходиться у фі-

нальній стадії розробки. Перед усім, потребує доопрацювання алгоритм 

руху «пальців» моделі у додатку. Модель поведінки, що була використана 

під час розробки не дозволяє проводити оптимізацію швидкості роботи до-

датку, що, у свою чергу, не дозволяє переходити до більш моделювання 

більш складних рухів. Також, ще одним з можливих напрямів, є розширення 

можливостей додатку-симулятору, з точки зору моделювання взаємодії з ін-

шими об’єктами. 
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Рисунок 1. Спрощений алгоритм ро-

боти 

 

Рисунок 2. Початкове вікно додатку 

http://spectrum.ieee.org/robotics
http://www.learnaboutrobots.com/forwardKinematics.htm
http://www.mir3d.ru/learning/974/
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Анотація 
Результатом виконання розробки став додаток з графічним інтерфейсом користувача 

для симулювання виконання рухів автономного маніпулятора з наступними можливостями: 

а) виконання поодинокого згинання та розгинання «пальців» 3D-моделі 

маніпулятора з певною інтенсивністю, яку встановлює користувач; 

б) виконання розгинання пальців до початкового стану; 

в) виконання одночасних рухів «пальців» 3D-моделі маніпулятора, що 

імітують виконання дії «Взяти» та «Відпустити»; 

г) виконання спочатку почергового згинання «пальців» 3D-моделі маніпулятора у на-

прямку від мізинця до великого «пальця», а потім  почергового розгинання «пальців» у тому 

ж самому напрямку, що імітує виконання команди «Рух» пальців 3D-моделі; 

ґ) можливість передачі параметрів, які необхідні для роботи додатку, за допомогою 

протоколу Ethernet  з віддаленого комп’ютеру, тобто реалізація віддаленого керування 3D-

моделлю. 

Ключові слова: маніпулятор, симулятор, Processing,  середовище Processing IDE, дода-

ток, 3d-модель, кінематика. 

Аннотация 
Результатом разработки стало приложение с графическим интерфейсом пользо-теля 

для симулирования выполнения движений автономного манипулятора со следующими воз-

можностями: 

а) выполнение одиночного сгибания и разгибания «пальцев» 3D-модели манипулятора 

с определенной интенсивностью, которую устанавливает пользователь; 

б) выполнение разгибания пальцев в исходное состояние; 

в) выполнение одновременных движений «пальцев» 3D-модели манипулятора, кото-

рые имитируют выполнение действия «Взять» и «Отпустить»; 

г) выполнение, сначала, поочередного сгибания «пальцев» 3D-модели манипулятора в 

направлении от мизинца до большого «пальца», а затем поочередного разгибания «пальцев» 

в том же направлении, что имитирует выполнение команды «Движение» пальцев 3D-модели; 

г) возможность передачи параметров, которые необходимы для работы приложения, с 

помощью протокола Ethernet с удаленного компьютера, то есть реализация удаленного 

управления 3D-моделью. 

Ключевые слова: манипулятор, симулятор, Processing, среда Processing IDE, приложе-

ние, 3d-модель, кинематика. 

Abstract  
The result of the devemopment is an application with graphical user interface for movement 

simulation of autonomous robot with the following features: 

a) Implementation of a single flexion and extension of 3D-model's "fingers" with a certain 

intensity, which is set by the user; 

b) Implementation of finger extension to default position; 

c) Implementation of synchronically movements for robot 3D-model's "fingers", which are 

simulating the action "Take" and "Release"; 

d) Implementation of alternate flexing manipulator of 3D-model's "fingers" in the specific 

direction: from the little "finger" to the large "finger", at first and then alternate extension "fingers" 

in the same direction, this can be represented like imitation of the command to 3D-model's fingers, 

named "Movement"; 

e) Ability to transfer parameters, which are necessary to run the application using the Ethernet 

protocol from a remote computer that can be represented like remote implementation of 3D-model. 

Keywords: manipulator, Processing, environment Processing IDE, application, 3d-model, 

kinematics 
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АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ АВТОНОМНОГО МАНІПУЛЯТОРА НА 

ПЛАТФОРМІ ARDUINO 

Нещадіна Галина Олегівна, Бакалавр з комп’ютерної інженерії, 

grangerlein@gmail.com;  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Покровськ, Укра-

їна 

 

Результатом розробки проекту є рукоподібний автономний маніпуля-

тор на базі плати мікроконтролеру Arduino Micro, що виконує певні рухи, 

отримуючи сигнали керування за допомогою технологій бездротового 

зв’язку. Доцільністю проектування такого пристрою є дослідження основ-

них принципів програмування у середовищі Arduino IDE, отримання прак-

тичних навичок у реалізації системи керування мобільним роботом, спроба 

імітувати за допомогою розробленого пристрою рухів пальців руки людини. 

Автономний рукоподібний маніпулятор призначено для виконання ру-

хів та їх комбінацій за допомогою забезпечення алгоритму керування ку-

тами повороту валів сервомоторів, які підключено до плати Arduino.  

Розробка автономного маніпулятора, фактично, поділяється на такі 

складові: 

а) апаратна розробка маніпулятора; 

б) розробка програмного додатку керування платою мікроконтролеру 

на базі Arduino IDE; 

в) розробка інтерфейсу користувача для забезпечення зручності по-

дання вхідних даних до плати мікроконтролеру. 

Апаратна розробка маніпулятора полягала в підключенні до плати 

Arduino Micro таких функціональних елементів як модулі бездротового 

зв’язку Bluetooth та WiFi, сервомотори, та елементи живлення. Також до 

цього етапу належить під’єднання отриманого пристрою до корпусу авто-

номного маніпулятора.  

Розробка програмного додатку керування платою мікроконтролеру на 

базі Arduino IDE полягала в реалізації алгоритму взаємодії комп’ютера із 

платою за допомогою модуля Bluetooth. Цей алгоритм виконує такі функції 

рухів пальців: 

-  стискання будь-якого обраного пальця за визначеним кутом нахилу; 

-  розгинання будь-якого обраного пальця до початкового положення; 

-  розгинання будь-якого обраного пальця за визначеним кутом; 

-  виконання комбінації рухів усіх пальців із умовною назвою «Узяти», 

механізм виконання якої – це майже одночасне стискання всіх пальців руки; 

-  виконання комбінації рухів усіх пальців із умовною назвою «Розіг-

нути», механізм виконання якої – майже одночасне розгинання всіх пальців 

руки; 
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- виконання комбінації рухів усіх пальців із умовною назвою «Рух», ме-

ханізм виконання якої – послідовне стискання пальців руки у напрямку від 

мізинця до великого пальця і розгинання пальців у тій самій послідовності. 

Розробка інтерфейсу користувача полягала у написанні зручного та фу-

нкціонального програмного додатку в середовищі Processing IDE мовою 

програмування Processing+Java. Метою інтерфейсу, що було розроблено, є 

спрощення механізму передачі вхідної інформації для користувача, забезпе-

чення кількох режимів роботи, забезпечення неможливості одночасно по-

дати до маніпулятору і комбінації, і руху одного пальцю (завдяки чому зме-

ншується ризик виникнення збоїв у роботі програми), розробка зручної си-

стеми вибору куту нахилу пальця, а також відображення текстових повідо-

млень про стан зв’язку. 

Розроблений автономний маніпулятор у майбутньому може бути моди-

фікований за різними параметрами для подальшого обладнання його датчи-

ками, або іншими додатковими елементами, з метою розширення функціо-

налу розробленої системи керування мобільним роботом для впровадження 

в різні сфери життя в залежності від поставленої задачі. 

У перспективах розвитку оптимізація роботи програмного додатку ін-

терфейсу користувача, розробка більш стабільної та економічно вигідної 

схеми електричного живлення, а також забезпечення механізму керування 

автономним маніпулятором за допомогою модуля WiFi. 
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жим доступу: https://arduino-ua.com/docs/BT0417C_datasheet.pdf 
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ресурс] // Режим доступу: https://engineering.tamu.edu/media/4247823/ds-servo-mg90s.pdf 

4. Офіційна сторінка Processing [електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://processing.org:8443/ 

5. Проект «Prothestic Hand by SoniaVerdu» [електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://www.instructables.com/id/Prothestic-Hand/ 

Анотація 

Результатом розробки стали: 

а) автономний маніпулятор, що складається з плати мікроконтролеру Arduino 

Micro, сервомоторів, модулів Bluetooth і WiFi та корпусу, що запозичено з  проекту 

«Protestic hand by Sonia Verdu» із використанням модифікованої моделі зап’ястку; 

б) програмний додаток мовою Arduino, який розроблено у середовищі Arduino IDE 

з метою забезпечення механізму керування виводами мікроконтролера; 

в) інтерфейс користувача, що розроблено мовою Processing+Java у середовищі 

Processing IDE з метою зручного користування можливістю передачі вхідних даних до 

маніпулятора. 

Ключові слова: Arduino Micro, маніпулятор, мобільний робот, сервомотор, Blue-

tooth, Arduino IDE, алгоритм керування. 

https://arduino.cc/
https://arduino-ua.com/docs/BT0417C_datasheet.pdf
https://engineering.tamu.edu/media/4247823/ds-servo-mg90s.pdf
https://processing.org:8443/
http://www.instructables.com/id/Prothestic-Hand/
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Аннотация 

Результатом разработки стали: 

а) автономный манипулятор, который состоит из платы микроконтроллера Arduino 

Micro, сервомоторов, модулей Bluetooth и WiFi и корпуса, модель которого позаимство-

вана из проекта «Protestic hand by Sonia Verdu» с использованием модифицированной 

модели запястья; 

б) приложение на языке Arduino, разработанное в среде Arduino IDE с целью обес-

печения механизма управления выводами микроконтроллера; 

в) пользовательский интерфейс, разработанный на языке Processing+Java в среде 

Processing IDE для удобства использования возможности передачи входных данных ма-

нипулятора. 

Ключевые слова: Arduino Micro, манипулятор, мобильный робот, сервомотор, 

Bluetooth, Arduino IDE, алгоритм управления. 

Abstract  

The results of the development are:  

a) the autonomous manipulator, which consists of the microcontroller Arduino Micro, 

servo, Bluetooth and WiFi modules and the hand body, borrowed from the project "Protestic 

hand by Sonia Verdu" with a modified wrist model;  

b) Arduino-based application, developed in the Arduino to provide microcontroller pins 

controlling mechanism;  

c) user interface, developed by Processing + Java language in the IDE Processing Envi-

ronment to make the possibility of transferring input data to the manipulator easy. 

Keywords: Arduino Micro, manipulator, mobile robot, servomotor, Bluetooth, Arduino 

IDE, control algorithm. 
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IMPROVING STUDENTS’ WRITING SKILLS USING“PADLET” and 

“REALTIMEBOARD” 

Polovin S. M., senior lecturer, 

 Donetsk National Technical University Pokrovs’k, Ukraine 
 

I have always thought that if you write well, you can speak well. So developing 

writing skills of my students has been at the top of my priorities in teaching English. 

There are a lot of web applications out there which can be used to help students 

improve their writing. 

My top two are Padlet (former Wallwisher) [1] and RealTimeBoard. I use the 

above applications for a whole range of activities, including group projects, adver-

tising campaigns, posting completed home assignments etc. 

Padlet caught my eye way back in 2007. One of the first walls I built is called 

‘ProFile 3 Unit 4 ‘Globalisation’’. It is based on the material from the course book 

‘ProFile’, and discusses the issues created by globalisation. 

https://padlet.com/vecttra/mar9el6joz 

I invited the students to the wall by simply adding them via email to a list of 

people who could write or collaborate on this wall, i.e. I opened access to the wall 

and granted permission to post their comments. 

Building a wall on Padlet takes just a few minutes – click on the Modify the 

wall tag, provide a short description of the wall, insert a photo if you like, choose a 

wallpaper from a falling-down list of options, and select your preferences in the pri-

vacy settings [2]. 

On receiving a link sent by you, students follow it and can start collaborating 

immediately by double-clicking on any place on a wall, and typing their comments. 

Inserting audio and video files as well as photos is quite easy. Using different fonts 

– bald, italics, underline – you can highlight any part of the text.  As for inserting a 

text, it can be done either the traditional way, by copying and posting it, or by press-

ing ‘Ctrl+V’ combination of the buttons. There are over 100 Padlet walls built by me 

that cover idioms, phrasal verbs, questions for discussion [3]. 

https://padlet.com/vecttra/1s2weajuusb8 

https://padlet.com/vecttra/pcnk2avtb8 

https://padlet.com/vecttra/BhbeQHshzg 

RealTimeBoard (RTB) is a customizable whiteboard that can be easily used for 

collaborative work. It is perfect for working on complex projects, research. Also, it 

is great for brainstorming, mind-mapping, planning and documenting. [4] 

RealTimeBoard is much more sophisticated than Padlet. 

You can start using RTB the moment you are done registering. The RTB man-

agement allows educators to use the professional version for free, provided you use 

an educational email address. 

I have created over a hundred RTB boards, including the ones on everyday 

writing practice: the idea is to invite my students to answer three questions, based on 

English idioms. They can leave their comments in the form of sticky notes or text 

https://padlet.com/vecttra/mar9el6joz
https://padlet.com/vecttra/1s2weajuusb8
https://padlet.com/vecttra/pcnk2avtb8
https://padlet.com/vecttra/BhbeQHshzg
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messages. You can use arrows and shapes to show the connection between com-

ments. 

https://realtimeboard.com/app/board/iXjVOfjX048=/ 

If there is an interesting discussion in class, I often invite the students to post 

their views on an RTB board. 

https://realtimeboard.com/app/board/o9J_k0zlYug=/ 

Sometimes I use RTB boards to explain new vocabulary. 

https://realtimeboard.com/app/board/iXjVOfhnHAs=/  

Apart from text, you can upload videos, audio files, photos and links to other 

websites. I use RTB boards, as the site enables you to share your screen and have a 

chat and a video chat, to give online classes. I upload all the necessary materials on 

an RTB board prior to conducting a class, type during an online class, talk to my 

students. [5] 

https://realtimeboard.com/app/board/iXjVOf5EIUY=/ 

To sum up, both Padlet and RealTimeBoard are useful, multi-functional web 

applications. Which one to use depends on you, but they definitely help the teacher 

make classes more interesting and engaging. 

References: 
1. http://www.coolcatteacher.com/how-to-use-padlet-fantastic-tool-teaching 

2.http://www.educatorstechnology.com/2014/07/teachers-guide-to-using-padlet-in-

class.html 

3. http://ditchthattextbook.com/2014/11/03/20-useful-ways-to-use-padlet-in class-now/ 

4. http://www.gettingsmart.com/2013/06/keepin-it-real-with-realtimeboardonline-

collaborative-boards/ 

5. http://www.freetech4teachers.com/2012/10/realtime-board-collaborative online.html 

 

Анотація 
Вплив інформаційних технологій відчувається у всіх сферах життя, включаючи ви-

вчення англійської мови. В інтернеті з’явилась величезна кількість програм, які значно спро-

щують процес опанування англійської мови. Стаття розглядає використання двох популяр-

них програм «Padlet» та «RealTimeBoard» студентами ДонНТУ з метою поліпшення навичок 

письма. 

Ключові слова: комп’ютерні програми, вивчення англійської мови, навички письма. 

Аннотация 
Влияние информационных технологий ощущается во всех сферах жизни, включая изу-

чение английского языка. В сети появилось огромное количество программ, которые значи-

тельно упрощают процесс обучения английскому языку. Статья рассматривает как студенты 

ДонНТУ используют две популярные программы «Padlet» и «RealTimeBoard» для улучше-

ния навыков письма. 

Ключевые слова: компьютерные программы, изучение английского языка, навыки 

письма.  

Abstract 
The impact of information technologies has been felt in many spheres of life, including learn-

ing English. A large number of web applications that facilitate  the process of learning English have 

appeared on the Internet. The article shows how DonNTU students use two popular programs 

“Padlet” and “RealTimeBoard” to develop their writing skills. 

Key words: computer program, English language learning, writing skills.  
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СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АВТОНОМНИМ МАНІПУЛЯТОРОМ ДЛЯ 

ОС ANDROID 

Рєпкін О. Д., бакалавр, oleksiiriepkin@gmail.com 

ДВНЗ “ДонНТУ”, Покровськ, Україна 

Смартфони – невід’ємна частина сьогоднішнього світу, а область їх за-

стосування вже практично охоплює кожен куток людського життя. Кіль-

кість високотехнологічних пристроїв, рівень їх діяльності, об’єми даних 

зростають рік за роком та навряд чи планують зупинятися. Причиною такого 

росту є те, що людина істотно полегшує своє життя та розширює горизонти 

своїх можливостей. Без цих автономних пристроїв та їх програмних проду-

ктів, а саме – мобільних додатків, неможливо представити сучасність. Мо-

більні додатки грають значну роль у розвитку ринку смартфонів. Застосову-

ючи їх, людина має змогу шукати необхідну для неї інформацію через Inter-

net-простір, взаємодіяти з іншими людьми у соціальних мережах, користу-

ватися різноманітним контентом, редагувати документи та навіть мати вла-

сну систему керування яким-небудь пристроєм чи технікою. Вже сьогодні 

тісне співробітництво смартфона та мобільного додатка може надати конт-

роль над зовнішніми від них технологіями. Наприклад, система керування 

мобільним маніпулятором у вигляді рукоподібного пристрою за допомогою 

мережевого з’єднання з ним через Bluetooth або Wi-Fi, та синхронізація усієї 

вихідної інформації з базою даних на сторонньому веб-сервері для подаль-

шого моніторингу діяльності пристрою.  

Базовий маніпулятор представляє собою рукоподібний пристрій, побу-

дований на базі контролера родини Arduino та корпусу, зробленого за допо-

могою 3D-принтера. Автономний маніпулятор оснащений руховими серво-

механізмами у вигляді 5 окремих пальців, рух яких повинен дистанційно 

контролюватися через міжмережеву систему керування додатку для ОС An-

droid. У процесі розробки додаток отримав назву «Контролер Bluetooth Ar-

duino», адже використовує саме Bluetooth зв‘язок для синхронізації з проце-

сорною платою контролера Arduino та його модулем. Головна ідея додатку 

полягає в створенні комплексної системи дистанційного управління керую-

чими механізмами мобільного маніпулятора. Продукт виконує роль системи 

керування шляхом передачі керуючих команд, що відповідають за ступінь 

стиснення та розтиснення пальців маніпулятора, на контролер і займається 

експортом історії взаємодії користувача з додатком до лог-файлу. Додаток 

має в своєму розпорядженні етап підключення до контролера через Blue-

tooth мережу та два основні режими роботи: прості рухи та скоординовані 

рухи [1]. 

У режимі «Прості рухи» користувач має можливість взяти на себе про-

цес керування рукоподібним маніпулятором, а саме – стиснути та розтис-
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нути кожен окремий палець на руці мобільного робота. Стиснення та розти-

снення виконується шляхом передачі керуючих сигналів на контролер, по-

дальшою обробкою отриманих команд спеціальними функціями (написані 

на мові Arduino), розпізнавання який саме палець буде виконувати відповід-

ний рух і приведення необхідного сервомеханізма до дії задля забезпечення 

стиснення/розтиснення. Користувач має можливість експортувати історію 

свого вибору до лог-файлу із записами про події в хронологічному порядку. 

У режимі «Скоординовані рухи» користувач має можливість керувати сис-

темою із усіх 5 пальців робота водночас, застосовуючи спеціальні алгори-

тми управління. Режим складається з трьох основних кнопок керування ком-

бінаціями рухів: рухати, взяти та відпустити. Кожна операція бере на себе 

поєднання простих рухів. Операція «Рух» виконує чергування поєднаних 

рухів: стиснення указівного, середнього, підмізинного, мізинця, великого 

пальців та послідовне розтиснення у тому ж самому порядку. Ступінь стис-

нення є максимально можливою, а ступінь розтиснення – початкове поло-

ження. Операція «Взяти» одночасно виконує наступні рухи: стиснення вка-

зівного, середнього, підмізинного, мізинця, великого пальців. Ступінь стис-

нення є максимально можливою. При повторному використанні операції ні-

яких змін не відбувається. Операція «Відпустити» водночас виконує насту-

пну комбінацію: розтиснення указівного, середнього, підмізинного, мізи-

нця, великого пальців. Ступінь розтиснення – початкове положення. 

Цей додаток має бути частиною розподіленої системи з центральною 

базою даних. Один з основних компонентів цієї системи, в яку інтегрований 

додаток для даної кваліфікаційної роботи, приведений на рис. 1. 

Згідно рисунку є можливим по-

бачити 4 обов’язкових елементів цієї 

підсистеми. Перший елемент – мобі-

льний додаток для керування базо-

вим рукоподібним маніпулятором 

через зв'язок Bluetooth та Wi-Fi. Цей 

додаток розробляється на базі мови 

програмування Java під управлінням 

ОС Android [2]. Другий елемент – ко-

нтролер Arduino з процесорною пла-

тою типу Micro, Nano, Uno або ін.. 

Контролер представляє собою ос-

нову для забезпечення роботи авто-

номного маніпулятора (фактично – є його частиною) з наявністю модулів 

зв’язку Bluetooth та Wi-Fi для забезпечення міжмережевого з’єднання з пе-

ршим елементом підсистеми. Третій компонент системи – рукоподібна кон-

струкція, корпус якої роздрукований на 3D принтері. Конструкція предста-

вляє собою 5 пальців людської форми з вбудованими сервомеханізмами, які 

забезпечують виконання різних фізичних рухів. Четвертий компонент – 

 
Рисунок 1. Схема підсистеми додатку  
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база-даних на окремому веб-сервері, яка є центральною для усіх компонен-

тів комплексної системи. База даних створена на базі фреймворку Django. 

До головних компонентів комплексної системи відноситься система моні-

торингу діяльності маніпулятора, система керування маніпулятором через 

персональний комп’ютер та симулятор рухів маніпулятора через його 3D 

модель. Головна мета зазначеного додатку – створення системи, яка буде 

стабільно взаємодіяти як з мобільним маніпулятором і базою даних, так і з 

іншими компонентами комплексної системи, утворюючи міцний взаємозв'-

язок між частинами одного цілого. 

В перспективах розвитку додатку є додавання функції підключення до 

точки доступу маніпулятора через Wi-Fi, додавання функції взаємодії з си-

стемою керування роботом через персональний комп’ютер та веб-сервіси, 

налаштування синхронізації з центральною базою даних, а також інтеграція 

його в комплексну систему, у якій додаток зможе стати об'єднуючою лан-

кою між мобільним автономним маніпулятором та іншими компонентами 

системи підтримки його діяльності. 
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Анотація 

Представлений огляд програмного забезпечення для дистанційного керування ав-

тономним маніпулятором для ОС Android. Розглянуто особливості предметної області, 

наведені вирішені задачі і результати роботи розробленого програмного забезпечення, а 

також перспективи подальшого розвитку проекту та розширення функціональних мож-

ливостей. 

Ключові слова: Android, Arduino, Bluetooth, сінхронізація, керуючі командіровку. 

Аннотация 

Представлен обзор программного обеспечения для дистанционного управления ав-

тономным манипулятором для ОС Android. Рассмотрены особенности предметной обла-

сти, приведены решаемые задачи и результаты работы разработанного программного 

обеспечения, а также перспективы дальнейшего развития проекта и расширения функ-

циональных возможностей. 

Ключевые слова: Android, Arduino, Bluetooth, синхронізація, керуючі команди. 

Abstract  

The review of software for remote control of an autonomous manipulator for Android OS 

is presented. The features of the subject area are considered, the tasks to be solved and the 

results of the work of the developed software are given, as well as the prospects for further 

development of the project and expansion of functional capabilities. 

Keywords: Android, Arduino, Bluetooth, synchronization, control commands. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ 

ІГРАХ 

Прядка Д. А., магістрант, l1mon4ek@yandex.ru 

Маслова Н.О., к.т.н, доцент, nataliia.maslova@donntu.edu.ua 

Донецький національний технічний університет, Україна, Покровськ. 

Актуальною проблемою розробників сучасних ігор є створення 

значної кількості якісних ігрових рівнів. Однією з найбільш істотних 

складностей є обсяг роботи, необхідний для створення різноманітних рівнів 

гри. 

Ігрові рівні повинні відповідати ряду вимог, таких, як унікальність, 

збалансованість рівнів щодо ігрових механік, реіграбільність, не 

тривіальність, відсутність помилок (наприклад, тупиків замість виходу, 

можливість вийти за межі рівня і т.д.). Ручна (дизайнерська) розробка 

ігрових рівнів – трудомістка та складна задача.  

Одним з способів рішення означеної проблеми є застосування  методів 

процедурної генерації віртуальних просторів. 

Об'єктом дослідження є процедурна генерація ігрового контенту, а 

предметом - методи і алгоритми її реалізації. 

Мета роботи – опанувати методи автоматичної генерації, визначити 

переваги та недоліки різних підходів до створення грального контенту, 

отримати характеристики якості контенту, згенерованого різними методами 

та надати рекомендації щодо обрання найбільш ефективних за обраними 

параметрами методів та алгоритмів.  

Під процедурною генерацією розуміють автоматичне і 

напівавтоматичне створення і динамічну зміну різних складових частин 

ігор, в тому числі ігрових об'єктів і рівнів, двовимірної і тривимірної 

графіки, ефектів, звуків, музики, персонажів, сюжетів [1].  

Необхідність використання процедурної генерації контенту полягає в 

мінімізації витрат на цю роботу при одночасному досягненні найкращої яко-

сті. Причини використання процедурної генерації контенту - в мінімізації 

витрат на цю роботу при одночасному досягненні найкращої якості і мож-

ливість генерувати контент в обсязі, який було б дорого або неможливо в 

принципі створити вручну.  

Одним з поширених видів гральних просторів в комп’ютерних іграх є  

Лабіринт.  Він може бути двох- або трьох- вимірним,  однозв'язним або 

багато зв’язковим без "петлі" навколо мети або ж з замкнутою "петлею" 

навколо мети.  

Існує досить багато методів побудови лабіринтів. Серед них – 

алгоритм, заснований на BSP деревах, алгоритм на основі клітинного 

автомата «Життя та інші.  
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Для виконання дослідження обрано три базові алгоритми генерації 

лабіринтів. Це алгоритми  Крукала, Ейлера та алгоритм Growing tree. Та три 

метода пошуку найкоротшого шляху (Дейкстри, Jump Point Search, А*) для 

отримання порівняльних характеристик. 

Параметри для аналізу: 

a) час пошуку кінцевого шляху; 

b) довжина найкоротшого шляху; 

c) довжина всього пройденого маршруту; 

d) заміри складності; 

e) кількість розгалужень на найкоротшому шляху.  

Фактори, що впливають на ці параметри: 

a) розмір вхідних даних; 

b) якість реалізації алгоритму на мові програмування; 

c) якість скомпільованої коду; 

d) продуктивність обчислювальної машини. 

Для дослідження взято три розмірності лабіринту, маленький, 

середній, великий. Результати дослідження зібрано у таблицю1.  

 

Таблиця1. Результати дослідження якості лабіринтів 

Алгоритм 

параметри 

А* Дейкстри Jump Point 

Search 

Тип лабіринту: маленький 

Час пошуку найкоротшого шляху    

Загальна довжина маршруту    

Довжина найкоротшого шляху    

Кількість розгалужень    

 

Результати дослідження складності алгоритмів в залежності від 

розміщення початку лабіринту наведено в таблиці 2. 

 

Таблиця2. Результати дослідження складності лабіринтів 

 

параметри 

Ліва сторона Права сторона протилежність 

 Тип лабіринту: маленький 

Короткий шлях    

Час    

Загальний шлях    

 Тип лабіринту: середній 

Короткий шлях    

Час    

Загальний шлях    
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Зібрана статистика являє собою результуючі характеристики роботи 

кожного з алгоритмів пошуку шляху. Вироблено стратегію, яка полягає у 

виборі відповідного алгоритму в залежності від параметрів карти, ситуації 

та обчислювальної потужності комп'ютера. 

У роботі виконано наступне:  

- проведено дослідження складності алгоритмів; 

- застосовано амортизаційний аналіз - метод аналізу алгоритмів, що 

дозволяє здійснювати оцінку часу виконання послідовності з n опера-

цій над деякою структурою даних [2]; 

- створено  алгоритми для розрахунку довжини пройденого лабірин-

том маршруту; 

- виконано аналіз зміни складності (визначення факту, чи змінюється 

складність лабіринту, якщо змінити точки початку і кінця). 

У конкретному випадку розробки модуля, також враховується прос-

тота реалізації алгоритму й передбачається можливість його подальшої мо-

дифікації. 

Що стосується методів генерації двовимірних лабіринтів, то в роботі 

окрім алгоритмів Краскала та  Ейлера розглянуто й алгоритм Growing tree. 

Будь який лабіринт передбачає можливість проходження. В якості ал-

горитму пошуку найкоротшого шляху до застосованого на попередніх ета-

пах алгоритму Дейкстри, додано алгоритми Jump Point Search та А* [3]. 

Для реалізації поставлених завдань використовується потужне сере-

довище розробки «Unity 3D» з використанням мови програмування С#. 

Вона застосовується для візуалізації результатів та порівняння ефективності 

алгоритмів пошуку найкоротшого шляху з урахуванням складності лабіри-

нтів. 

Переваги процедурної генерації включають менші розміри файлів, бі-

льшу різноманітність контенту і випадковість для менш передбачуваного 

геймплею. 
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ЛІНІЙНО-АЛГЕБРАЇЧНОГО 

КРИПТОАНАЛІЗУ ШИФРУ, ОСНОВАНОГО НА ПОЛЯХ ГАЛУА 

Псьол В. О.1, студент, vpsyol@gmail.com;  

Маслова Н. О.1, к.т.н., доцент, nataliia.maslova@donntu.edu.ua  
1Донецький національний технічний університет, Покровськ, Україна 

ВСТУП 

Сьогодні, в інформаційну епоху, однією з ключових проблем є збере-

ження конфіденційності інформації. До шифрів, які виконують її забезпе-

чення ставиться 3 вимоги: простота, швидкодія, надійність. Їм відповідає 

шифр Rijndael, що прийнятий як державний стандарт шифрування AES в 

Сполучених Штатах Америки і використовується для шифрування у біль-

шості сучасних процесорів, зокрема серій Intel Core. 

Популярність шифру та його відносна простота привертають до нього 

увагу криптоаналітиків.  Найчастіше атаки на шифр базувалися на ліній-

ному криптоаналізі. Метод виявився ефективним для шифру-попередника 

(DES), показував швидкодію близьку до 245 операцій для 10-раундового ши-

фру. Однак, для повнораундового варіанту AES методи  лінійного крипто-

аналізу виявилися заслабкими [1].  

Перспективним підходом є об’єднання означених атак із алгебраїчним 

підходом. У такому випадку функція заміни з використанням S-box буде не 

просто “чорною скринькою”, а повноцінною математичною функцією, яку 

можна об’єднати із іншими та спростити. 

Об’єктом дослідження є процеси захисту інформації, а предметом – ал-

горитми шифрування, основані на полях Галуа. Мета роботи - розробка ал-

гіоритму атаки, основаного на детальному алгебраїчному аналізі шифру 

AES та зведенні його функцій до вигляду алгебри полів Галуа [2]. 

 

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ КРИПТОАНАЛІЗУ 

 

Першим кроком при розробці алгоритма є приведення всіх функцій 

AES до вигляду алгебри полів Галуа. В результаті отримаємо зображення 

шифру, приведене до правил однієї алгебри. Це дасть змогу знайти алгебра-

їчні вразливості шифру та розробити алгоритм атаки, який враховує такі 

вразливості. 

При цьому функція шифрування AddRoundKey(), що вносить основний 

захист в шифр та формує таблицю нелінійних замін S-box, матиме вигляд, 

як це показано в формулі (1).  

 

 𝑏′ ⊗ (𝑥7 + 𝑥6 + 𝑥5 + 𝑥4 + 1) ⊕ (𝑥6 + 𝑥4 + 𝑥 + 1) (1) 

де: b′ — байт відкритого тексту (попереднього раунду шифрування), розк-

ладений над фіксованим полем Галуа GF(28); 
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⊗ — операція множення многочленів в правилах поля; 

⊕ — операція побітового XOR, аналогічна операції додавання многоч-

ленів в правилах поля Галуа. 

Створимо спрощене зображення всього пораундового перетворення 

так, щоб наступний раунд шифрування випливав із попереднього. При 

цьому слід враховувати, що многочлени, зображені в (1) – це константи, од-

накові для всіх раундів шифрування, а отже, вони можуть бути спрощені 

при розробці алгоритму, адже їхня функція – це лише внесення певної ди-

фузії в шифр. 

Враховуючи це, маємо наступну модель: 

𝑏″ = (𝑏′⨁ 𝑐 ⨁ 𝑘)′ (2) 

де: c — певний многочлен-константа (декілька многочленів-констант та 

дії між ними); 

k — байт раундового ключа, представлений у вигляді многочлену. 

Якщо знехтувати константою в (2), то основною проблемою буде немо-

жливість розкриття дужок між раундами шифрування. Для цього пропону-

ється скористатися наступним перетворенням:  

(𝑎 ⊕ 𝑏)′ = (𝑎 + 𝑏 − 𝑑𝑖𝑓)′ =
𝑎′ ⊗ 𝑏′

𝑑𝑖𝑓′
,  (3) 

де: 𝑑𝑖𝑓 = (𝑎 + 𝑏) − (𝑎 ⊕ 𝑏). 

Відображення в (3) диферен-

ціалу як різниці між операцією 

додавання в різних алгебрах, до-

зволяє розкрити дужки, що стає 

ще більш ефективним, врахову-

ючи те, що цей диференціал роз-

поділений, згідно із законом Пу-

ассона з математичним сподіван-

ням рівним 1. 

З урахуванням цього перет-

ворення можна розробити алго-

ритм криптоаналізу шифру, що 

був би придатним і для повнороз-

мірного шифру. 

На рисунках 1 і 2 зображені, 

відповідно, спрощені версії лівої 

та правої частини алгоритму криптоаналізу. Для їх об’єднання буде викори-

стовуватися метод зустрічі посередині. 

При цьому в обох частинах використовуються наступні позначення: 

size — розмір блоку шифрування алгоритмом (128, 192 або 256 біт, 

тобто, відповідно, 16, 24 або 32 раунди циклу); 

Nr — кількість раундів шифру, може бути 10, 12 або 14 раундів. 

 
Рисунок 1. Ліва частина алгоритму крипто-

аналізу 
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Перед початком роботи ал-

горитму необхідно ініціалізувати 

початкові дані: 

b′ — байт відкритого тексту; 

b′′ — байт шифрованого те-

ксту. 

При цьому обидві частини 

алгоритму мають розраховува-

тися паралельно. 

 

ВИСНОВКИ 

На основі алгебраїчного ана-

лізу в роботі був представлений 

алгоритм криптоаналізу шифрів, 

що базуються на операції розкла-

дання многочлену в полях Галуа. 

При цьому використовувався метод зустрічі посередині. 
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Анотація 

Представлено варіант алгоритму криптоаналізу, що враховує алгебраїчні особливо-

сті шифру, основаного на полях Галуа. Прикладом шифру для проведення криптоаналізу 

став AES. Розроблений алгоритм використовує методику зустрічі посередині. 

Ключові слова: алгебраїчний криптоаналіз, поля Галуа, зустріч посередині. 

Аннотация 

Представлен вариант алгоритма криптоанализа, учитывающий алгебраические осо-

бенности шифра, основанного на полях Галуа. Шифром для проведения криптоанализа 

стал AES. Разработанный алгоритм использует методику встречи посередине. 

Ключевые слова: алгебраический криптоанализ, поля Галуа, встреча посредине. 

Abstract  

The variant of algorithm of cryptanalysis, taking into account algebraic features of cipher 

based on Galois fields, is presented. An example of a cipher for cryptanalysis was AES. The 

developed algorithm uses the method of meeting in the middle. 

Keywords: algebraic cryptanalysis, Galois fields, meeting in the middle. 

  

 
Рисунок 2. Права частина алгоритму крип-

тоаналізу 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ИХ СРАВНЕНИЕ 

В.В.Шамаев, канд. техн. наук, доцент каф. компьютерной инженерии, 

М.В.Клокова, студентка 
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», г.Покровск, Ук-

раина 

 

Вступление 

Технологии продолжают идти в гору и число интересных направле-

ний, связанных с этим прогрессом, постоянно увеличивается. В данной ста-

тье хотелось бы рассмотреть одно из наиболее захватывающих, набравшем 

высокую популярность за последнее время благодаря инновациям в игровой 

индустрии, совершенствованию представления дополнительной реальности 

и широком использовании в промышленной сфере, а также рекламном биз-

несе и, конечно, кинематографе – 3D моделирование.   

Это процесс создания 3D представления любой поверхности или объ-

екта с помощью манипуляций полигонами, гранями и вершинами в симули-

рованном 3D пространстве. 3D моделирование может быть достигнуто с по-

мощью специального софта, позволяющего пользователю создавать и де-

формировать полигональные поверхности или же с помощью сканирования 

реальных объектов с последующим их превращением в набор точек, кото-

рый может быть использован для цифрового представления объекта. [1]

 3D модель – это математическое представление любого объекта (ре-

ального или вымышленного) в трех измерениях в системе 3D представле-

ния. В отличие от 2д изображения, 3D модель можно просматривать в спе-

циализированных программах под любым углом; можно менять ее размеры, 

поворачивать и модифицировать.  

 

Описание проблемы 

Среди путей и способов построения моделей необходимо иметь пред-

ставление о том, какой результат необходимо получить и чего какова основ-

ная цель при построении, имеются ли входные данные и какого они рода. 

Предварительное изучение поля деятельности необходимо при любой раз-

работке, а в случае с визуализацией объекта, который должен стать 3D мо-

делью, эта тема особенно актуальна. 

 

Обзор существующих решений 

Существует два основных типа 3D моделей. Главным их различием 

является способ создания и преобразования, а также математическое пред-

ставление (что не всегда важно для конечного пользователя). 



143 

 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2017 
 

1. NURBS Surface: неоднородный рациональный B-сплайн – это 

гладкая поверхностная модель, созданная при помощи Бейзеровских кри-

вых. Широко используется из-за своей стандартизированности и относи-

тельной простоты, а также высокого уровня математической точности. 

Для формирования NURBS Surface пользователь рисует две или более 

кривых в 3D пространстве, которыми в дальнейшем может манипулировать 

с помощью контрольных вершин (CVs: control verticles) вдоль осей x, y и z. 

2. Polygonal Model: полигональные модели или “сетки”, как их ча-

сто называют, - наиболее распространенная форма 3D модели, используемая 

в анимации, фильмах и играх.  

В отличие от предыдущего типа модели, данный способ представле-

ния предполагает управление поверхностями, состоящими из множества 

геометрических фигур, а также их гранями и вершинами, что дает возмож-

ность более гибкой работы с представленным объектом. [2] 

На данный момент существует огромное множество программ, предо-

ставляющих возможность создания и продолжения дальнейшей работы с 3D 

объектами. Основными из них являются следующие: 

- AutoCAD – система автоматизированного проектирования и 

черчения, разработанная компанией Autodesk. Позволяет работать как в 

двух-, так и в трехмерной системе координат. Первые версии выходили еще 

с 1982-го года, но уже с тех пор признана и широко используется в машино-

строении, строительстве, архитектуре и других отраслях промышленности. 

В основном используется для чертежей и планов внутренний коммуникаций 

зданий, однако является разнонаправленным дизайнерским софтом и имеет 

множество доступных планов, а также хорошую поддержку.  

- 3DS Max – система от той же компании Autodesk. Как видно из 

названия, программа направлена на работу исключительно с 3D-моделями 

и является одной из самых популярных, благодаря своей гибкости и отно-

сительной простоте работы с ней. Существует огромное количество ресур-

сов, на которых изложена вся необходимая информация как для начинаю-

щих, так и для продвинутых пользователей. Подходит для построения объ-

ектов любой сложности. Но, например, для разработки построек в 3D суще-

ствуют более удобные для этих целей альтернативы (например, ArchiCAD). 

- ScketchUp – программа, широко используемая архитекторами, 

так как позволяет легко и непринужденно создавать различные строения, 

мебель и весь интерьер). Плюсом является максимально понятный интер-

фейс, огромное количество распространяемых обучающих материалов и мо-

делей. 
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- Blender – пакет, включающий в себя не только средства модели-

рования, анимации, рендеринга моделей, но и постобработки, включающей 

монтаж видео со звуком, а также создания интерактивных игр [3]. 

Кроме полноценных развивающихся крупных коммерческих проек-

тов, работа которых основана на построении модели “с нуля”, на протяже-

нии последних лет развивается продвижение идеи прототипирования 3D 

моделей по фотографиям. И, если при зарождении этого направления для 

формирования модели необходимо было исключительно большое количе-

ство снимков, то теперь, порой, достаточно даже одного.  

Рассмотрим основные концепции данного подхода. Итак, создание 

модели по изображениям возможно с помощью использования: 

1. Большого количества изображений. В большинстве случаев их 

может быть от 5 до 50, а может и больше, всё зависит от сложности выпол-

няемой модели и возможностей средств обработки. Например, если модели-

ровать анатомически точное сердце человека, необходимо учесть все ню-

ансы и удостовериться, что при сдвиге хоть на один градус 3D модель все 

еще будет правильной.  

Данный метод предполагает, что съемка объекта будет производиться 

с цифровой камеры (настоятельно рекомендуется цифровой зеркальный фо-

тоаппарат) при хорошем освещении (даже если объект находится в хорошо 

освещенной дневным светом комнате, понадобится максимум света). Это 

необходимо для минимизации шумов, а также чтобы съемка велась на са-

мых низких значениях ISO (светочувствительность от 100 до 200). Кроме 

того, понадобится штатив (или любое другое приспособление для стабили-

зации камеры и объекта съемки). Таким образом изображения будут макси-

мально четкими и детализированными. 

Фотографируемый объект необходимо расположить так, чтобы была 

возможность легко поворачивать его или же “вращать камеру” вокруг него, 

с целью получить фотографии со всех углов и сторон. В результате должно 

получиться около 30-40 снимков. Желательно расположить объект на какой-

нибудь поверхности, которую при последующей обработке используемый 

софт сможет легко отличить от необходимого для модели объекта (напри-

мер, это может быть газета или простая бумага). 

Стоит удостовериться, что выдержка будет достаточной для получе-

ния четких очертаний объекта. Для получения самых резких фотографий и 

удобства дальнейшей обработки изображения, можно выбрать форматом 

сохранения RAW. При этом, рекомендуемым фокусным расстоянием явля-

ется 30-60mm.  

После получения достаточного набора изображений можно восполь-

зоваться следующими программами:  
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1) 123D Catch и Memento (новое название – ReMake). Это два про-

дукта, представленные компанией Autodesk. Обе получают на вход не-

сколько снимков будущей модели, а на выходе следует ее 3D-вариация. Ос-

новным отличием последнего является высокая мощность и возможность 

получения на вход уже 1000 фотографий [4]. В основном используется для 

максимально точного отображения целых локаций по снимкам, полученным 

с дронов. Тогда как 123D Catch достаточно проста в использовании и до 

начала 2017 года даже имела мобильную версию для iOS и Android, однако 

по каким-то причинам поддержка была приостановлена.  

2) PhotoScan – отличная альтернатива. Для индивидуального ис-

пользования является бесплатной, ну а для использования в корпоративных 

целях придется уплатить пару сотен долларов. Только вот, есть одно и до-

вольно значимое “НО” – системные требования здесь весьма высоки, кон-

кретнее – необходимо имея до 32 GB оперативной памяти, программа будет 

работать в базовой конфигурации, но на вход ей будет поступать меньшее 

количество снимков, да и время обработки будет весьма продолжительным. 

В продвинутой конфигурации эта проблема уже не так заметна, но понадо-

бится 32-64 GB. Ну и, неудивительно, что у такого масштабного решения 

существует и Extreme-конфигурация для счастливчиков с Intel Xeon 

Workstation и более чем 64 GB оперативной памяти в доступе. [5] 

3) Acute 3D. Больше похожее на PhotoScan комплексное и профес-

сиональное решение. Недавно было приобретено компанией Bentley и пока-

зывает отличные результаты в работе. [6] 

Таким образом, 123D Catch является хорошим выбором для бытового 

пользования, а остальное ПО больше подойдет для серьезных проектов. 

2. От двух до пяти изображений. Этот подход уже кажется проще, 

его можно использовать при построении простых и относительно симмет-

ричных объектов. Например, для элементов декора, мебели, да и для упро-

щенной модели человека. 

3. Наконец, одного изображения. Данный способ является самым 

сложным и наименее точным. Некоторые разработки с неудовлетворитель-

ным распознаванием глубины изображения позволяют только сделать ча-

стичную модель, больше похожую на барельеф.  

Так, например, сделала команда разработчиков, обучавших нейрон-

ную сеть распознавать лица на фотографии [7] и “выуживая” только эту 

часть изображения в 3D мир (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Пример работы демо-версии программы 3D Face 

Reconstruction 

 

Однако, есть куда более интересный проект. Команде разработчиков 

Smoothie-3D [8], которые уже запустили вторую версию программы на 

своем сайте (программа работает онлайн и является совершенно бесплат-

ной), удалось уйти куда дальше. При использовании этого ресурса потребу-

ются некоторые усилия от пользователя, но результат определенно того 

стоит (см. рис. 2). При этом на данном ресурсе присутствуют обучающие 

материалы для быстрого старта работы. 
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Рисунок 2. Пример 3D визуализации в Smoothie-3D 

 

 

Размеры модели можно сделать такими, как это необходимо пользо-

вателю. Так что добиться поставленной в начале работы цели не составит 

труда даже с небольшим количеством ресурсов и входных данных. 

Выводы 

Из Одним из перспективных направлений может быть следующий: 

имея всего одну фотографию можно получить вполне приемлемого качества 
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3D модель, не прилагая больших усилий на ее построение. При этом полу-

ченные результаты могут быть переданы на 3D принтер для получения пол-

ноценной жизнеспособной осязаемой 3D модели. 
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Анотація 
Робота присвячена аналізу існуючих типів 3D моделей, доступному для роботи з 

ними ПО, а також рішень для перетворення фотографій в 3D модель. 

У статті розглядаються різні способи отримання якісної моделі, яку можна надру-

кувати на 3D принтері. 

Ключові слова: 3D моделювання, системи проектування, фотографія, 3D модель, 

3D принтер. 

Аннотация 
Работа посвящена анализу существующих типов 3D моделей, доступному для ра-

боты с ними ПО, а также решений для преобразования фотографий в 3D модель. 

В статье рассматриваются различные способы получения качественной модели, 

которую можно напечатать на 3D принтере. 

Ключевые слова: 3D моделирование, системы проектирования, фотография, 3D 

модель, 3D принтер. 

Abstract 
Work is devoted to the analysis of existent 3D model types, software accessible for work 

with them and also decisions for transformation photos to a 3D model. 

The different ways to get quality model that can be printed via 3D printer are examined 

in the article. 

Keywords: 3D design, planning systems, photo, 3D model, 3D printer. 
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КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ХЕШ-ФУНКЦИИ С ПАРОЛЕМ, ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Трунов Д.Н.1 , магистр, d.n.trunov@gmail.com 
1 Индустриальный институт ДонНТУ, Покровск, Украина 

Криптографические хеш-функции получили широкое распространение 

в алгоритмах электронной цифровой подписи (ЭЦП) и системах аутентифи-

кации [1, 2]. Это функции, позволяющие получить контрольный код фикси-

рованной длины для сообщения (документа) произвольной длины и облада-

ющие криптографической стойкостью – практической невозможностью по-

лучить исходное сообщение по его хеш-коду. 

В общем виде хеш-функция выглядит следующим образом [3]: 

 

h = H(M), 

где M – исходное сообщение, а h – его хеш-код. 

 

Для того, чтобы хеш-функция считалась криптографически стойкой, 

она должна удовлетворять следующим основным требованиям [3, 4]: 

1) зная M, легко вычислить h; 

2) зная h, трудно определить M, для которого H(M) = h; 

3) зная M, трудно определить другое сообщение M', для которого H(M) 

= H(M'); 

4) должно быть трудно найти два случайных сообщения M и M', для 

которых H(M) = H(M'). 

В функциях подобного вида обычно не предусматривается применения 

пароля, поскольку и так технически сложно определить исходное сообще-

ние по его контрольному коду. Тем не менее, реализация хеш-функции с 

паролем может найти и своё применение. Если пароль будет секретным, та-

кая функция может стать некоторой альтернативой ЭЦП и выступать в ка-

честве дополнительного фактора аутентификации. 

Рассмотрим эту ситуацию на примере. Некоторый платёжный сервис 

предоставляет клиенту личный электронный кабинет, доступ в который осу-

ществляется при помощи основного пароля клиента. В момент осуществле-

ния платежа из своего кабинета клиенту приходится проходить дополни-

тельную проверку, подписывая платёжный документ с помощью ЭЦП или 

вводя одноразовый пароль, полученный от платёжного сервиса в виде СМС 

или сообщения электронной почты. 

Альтернативой ЭЦП и СМС-кодам может служить схема, основанная 

на хеш-функции с паролем. Для этого создаётся дополнительный пароль, 

который хранится только у клиента и доверенной стороны (это может быть 

вспомогательный защищённый модуль в самом платёжном сервисе). Фор-

мируя платёжный документ, клиент вычисляет для него хеш-функцию с 
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этим дополнительным паролем и отправляет в платёжный сервис получен-

ный код (вместе с документом). Платёжный сервис отправляет доверенной 

стороне тот же документ и получает в ответ хеш-код, вычисленный на ос-

нове такого же дополнительного пароля. Если код от клиента и код от дове-

ренной стороны совпадают, проверка считается пройденной. 

Такой подход может оказаться проще и дешевле организации доставки 

одноразовых кодов в СМС-сообщениях и не уступать в безопасности. 

Нужно лишь решить вопрос первоначального обмена дополнительным па-

ролем между клиентом и доверенной стороной, а также реализовать необ-

ходимое программное обеспечение, позволяющее максимально упростить и 

автоматизировать для клиента все вычисления. 

Конечно, в рассмотренном примере можно реализовать и другой способ 

получения контрольного кода для платёжного документа, однако у хеш-

функций с паролем может быть ещё одно применение – вычисление состав-

ного хеш-кода. Криптографическая хеш-функция должна быть устойчива к 

коллизиям – нахождению двух разных документов с одинаковым хеш-ко-

дом. Тем не менее, коллизии иногда случаются, что вынуждает применять 

более сложные алгоритмы и увеличивать длину хеш-кода. 

Существенно увеличить устойчивость к коллизиям можно за счёт при-

менения одновременно нескольких хеш-функций, но для этого нужно не-

сколько алгоритмов. Хеш-функция с паролем позволяет вычислять не-

сколько кодов в пределах одного алгоритма, где для каждого отдельного 

кода нужен отдельный пароль. Пароль в этом случае не должен быть сек-

ретным, его нужно считать частью хеш-кода. 

Предположим, у нас есть некоторая хеш-функция Hash, которая может 

вычисляться как с паролем, так и без. Тогда составной хеш-код из трёх эле-

ментов (один без пароля) мог бы выглядеть, например, так: 

 

Hash:              4881187bc8e6b0cd6614010e1327ccb36c8aba1c 

Hash(‘0000’): 4f33e4500058bcb209fba35245d420c7d47351d4 

Hash(‘1234’): dff56150410e8700a90d0795a03d8b94dcfa0b5d 

 

Реализовать хеш-функцию с паролем можно на основе одного из рас-

пространённых алгоритмов, для чего есть несколько возможных путей. 

Один из них – изменять с помощью пароля состояние начальной инициали-

зации алгоритма. Как правило, в большинстве алгоритмов перед началом 

вычисления создаётся некоторый начальный код. Этот код и можно менять 

в зависимости от пароля. 

Второй вариант ещё проще – попросту дописывать пароль P перед со-

общением M и вычислять для них общий код h: 

 

h = H(P + M) 
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Третий вариант предполагает предварительно шифровать вычисляемое 

сообщение M с учётом пароля P, а затем вычислять хеш-код: 

 

C = Encrypt(M, P); 

h = H(C) 

 

Могут быть и другие варианты, однако нельзя, например, шифровать 

уже вычисленный хеш-код, так как тогда каждый код с паролем будет лишь 

видоизменением основного кода. Подобный подход не уменьшает вероят-

ность появления коллизий. 

Таким образом, рассмотренные способы вычисления хеш-функций с 

паролем позволяют при небольшом изменении алгоритма существенно рас-

ширить его область применения. При этом один и тот же алгоритм хеш-

функции с паролем может быть применим как для систем аутентификации, 

так и для создания составных хеш-кодов, обеспечивающих повышенную 

криптографическую стойкость. 
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Анотація 

Розглянута загальна концепція криптографічних хеш-функцій і можливість реалі-

зації їх обчислень з паролем. Обґрунтовано доцільність таких обчислень, показана мож-

ливість їх застосування в системах додаткової аутентифікації чи для створення складних 

хеш-кодів. 

Ключові слова: хеш-код, аутентифікація, пароль. 

Аннотация 

Рассмотрена общая концепция криптографических хеш-функций и возможность 

реализации их вычислений с паролем. Обоснована целесообразность таких вычислений, 

показана возможность их применения в системах дополнительной аутентификации или 

для создания составных хеш-кодов. 

Ключевые слова: хеш-код, аутентификация, пароль. 

Abstract 

The general concept of cryptographic hash functions and the possibility of realizing their 

calculations with a password are considered. The expediency of such calculations is substanti-

ated, the possibility of their use in additional authentication systems or the creation of composite 

hash codes is shown. 

Keywords: hash code, authentication, password. 
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ВЕБ-ДОДАТОК ОБЛІКУ МАЙНОВИХ ЦІННОСТЕЙ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Тихонов Юрій Олегович , студент, бакалавр, yurkatihiy@gmail.com;  
  ДВНЗ ДонНТУ, м.Покровськ, Україна 

Облік майна – це облік зобов’язань і господарських операцій органі-

зацій. Майно, що є власністю організації, враховується окремо від майна ін-

ших юридичних осіб, що знаходиться у даної організації. Облік майнових 

цінностей, тобто інвентаризація, являє собою певну послідовність практич-

них дій щодо документального підтвердження наявності, стану, оцінки 

майна та зобов’язань організації з метою забезпечення достовірності даних 

обліку і звітності. Інвентаризації підлягає все майно установи незалежно від 

його місцезнаходження та всі види фінансових активів і зобов’язань. Голо-

вна причина проведення інвентаризації – це не законослухняність керівни-

ків і власників бізнесу, а їх серйозне ставлення до своєї справи, розуміння, 

що в їхніх організаціях повинен бути реальний і ефективний контроль і об-

лік. 

На даний час представлено багато різноманітних програмних продук-

тів, щодо вирішення питання обліку майнових цінностей, але практично у 

кожного продукту є недоліки. 

В ході виконання роботи, опираючись на досвід існуючих аналогів, їх 

сильні та слабі сторони, було розроблено програмний засіб у вигляді веб-

додатку для проведення інвентаризації. Перевагою веб-додатків є те, що 

вони не потребують потужної апаратної складової у користувача. Всі розра-

хункові операції виконуються на стороні сервера. Для клієнта необхідно 

лише мати браузер та доступ до мережі інтернет. Даний програмний засіб 

дозволяє переглядати інформацію про наявність елементів інвентаризації, 

переглядати список сеансів інвентаризації, додавати та редагувати елеме-

нти, створювати категорії, друкувати QR-коди елементів та переглядати ін-

вентаризаційні звіти. 

Для більш ретельного розуміння сценаріїв використання системи ви-

користовується зображення її у вигляді функціональної моделі. 

Функціональна модель системи у вигляді діаграми варіантів викорис-

тання зображена на рис.1. Для відображення бізнес-процесів нижнього рі-

вня використані схеми. Схема реєстрації користувача зображена на рис. 2. 

Після реєстрації користувач може авторизуватися у системі, використову-

ючи реквізити, які він ввів під час реєстрації.   

Завдяки цим схемам можна отримати уявлення про те, яку функціона-

льність повинен мати сайт. 
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Рисунок 1 – Діаграма варіантів використання 

 

 

 
Рисунок 2 – Реєстрація нового користувача 

 

 

При проектуванні інтерфейсу головною задачею було покладено 

принцип мінімізації часу доступу до інформації. Інтерфейс керування спис-

ком елементів зображено на рис. 3 

 

 
Рисунок 3 – Список елементів 

 

Для удосконалення представленого веб-додатку необхідно звернути 

увагу на доопрацювання не повністю реалізованого інтерфейсу для отри-
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мання звітності, відсутність додаткового шифрування у QR-кодів, доопра-

цювати деякі елементи інтерфейсу користувача, тому що присутня незруч-

ність у їх використанні. 
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Анотація 

Робота присвячена розробці інтернет-сайту для проведення обліку майнових цін-

ностей підприємства. Опираючись на досвід існуючих аналогів, їх сильні та слабі сто-

рони, створено  програмний засіб у вигляді веб-додатку для проведення інвентаризації. 

Розроблений сайт дозволяє отримувати список інвентаризацій, передивлятися та ство-

рювати нові елементи інвентаризації, отримувати звіти про інвентаризації, друкувати 

QR-коди елементів. Також при виконанні роботи розроблена структура сайту та необ-

хідна для належного функціонування база даних. 

Анотация 

Работа посвящена разработке интернет-сайта для проведения учета 

имущественных ценностей предприятия. Опираясь на опыт существующих аналогов, их 

сильные и слабые стороны, создано программное средство в виде веб-приложения для 

проведения инвентаризации. Разработанный сайт позволяет получать список 

инвентаризаций, просматривать и создавать новые элементы инвентаризации, получать 

отчеты об инвентаризации, печатать QR-коды элементов. Также при выполнении работы 

разработана структура сайта и необходимая для нормального функционирования база 

данных. 

Abstract 

The work is devoted to the development of an Internet site for accounting of property 

values of the enterprise. Drawing on the experience of existing analogs, their strengths and 

weaknesses, a software tool was created in the form of a web application for inventory. The 

advantage of web applications is that they do not need a powerful hardware component for the 

user. All settlement operations are performed on the server side. For a client, you only need to 

have a browser and Internet access. Another advantage is that the application is created once 

for an arbitrary selected platform and is deployed on it. The developed site allows you to receive 

a list of inventories, view and create new inventory items, receive inventory reports, print QR 

codes for items. Also, when performing the work, the structure of the site and the database, 

which is necessary for the normal functioning, are developed. 
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МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ QR-

КОДУ 

Петрушенко Юлія Леонідівна , студентка, бакалавр, 

slawia.yulya@gmail.com;  
  ДВНЗ ДонНТУ, м.Покровськ, Україна 

Кожне підприємство, установа щонайменше раз на рік перед складан-

ням фінансової звітності має провести інвентаризацію власних активів і зо-

бов'язань. Інвентаризація проводиться шляхом перерахунку, вимірювання, 

зважування матеріальних цінностей. Під час отримання майна йому присво-

юється інвентарний номер для ведення аналітичного обліку та організації 

контролю за використанням основних фондів всередині організації/підпри-

ємства. Інвентарний номер закріплюється за об'єктом на весь час його екс-

плуатації. Але виникають проблеми на етапі ручного нанесення інвентарних 

номерів на об'єкти обліку - тому існує ризик помилкового кодування інвен-

тарних об'єктів. Також проблемою є безпосередньо сама інвентаризація. 

Коли інвентаризація проведена, необхідне ручне введення результатів інве-

нтаризації в інформаційну систему. При цьому немає ніякої гарантії, що ці 

дані будуть введені без помилок і спотворення. 

Таким чином, у багатьох організаціях об'єктивно існує задача підви-

щення оперативності та достовірності інвентаризації товарно-матеріальних 

цінностей при одночасному зниженні трудовитрат на її проведення. Поста-

влена задача може бути ефективно вирішена із застосуванням технології 

штрихового QR-кодування та ідентифікації, яка дозволяє настільки приско-

рити збір і обробку даних, а також підвищити їх достовірність. Основна пе-

ревага QR-коду – це легке розпізнавання обладнанням, яке має камеру для 

сканування, що дає можливість використання в торгівлі, виробництві, логі-

стиці. Використання сканування інвентарних номерів і подальша їх відпра-

вка в автоматичному режиму істотно скорочує витрачений час у процесі ін-

вентаризації майна.  

В ході виконання роботи було розроблено мобільний додаток, якій ви-

конуються під керуванням операційних систем Android з подальшою  мож-

ливістю локального збереження даних, що скануються, можливістю роботи 

за відсутності інтернет-з’єднання, синхронізація даних у зручний для кори-

стувача час, та автентифікація користувача у системі. 

Процес реєстрації нового користувача зображено на рис. 1. 

Далі користувач може провести автентифікацію у застосунку. Схема 

процесу сканування зображено на рис. 2. 

Після проведення інвентаризації необхідно відправити результати до 

бази даних. Схема відправки результатів зображено на рис. 3. 

 



156 

 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2017 
 

 
Рисунок 1 – Реєстрація нового користувача 

 

 
Рисунок 2 – Процес інвентаризації 

 

 
Рисунок 3 – Схема відправки даних 

Для створення прототипу інтерфейсу використано вбудований у An-

droid Studio засіб для створення інтерфейсу (рис. 1.4). Він дозволяє не тільки 

створити прототип, а й побачити як він буде виглядати на пристроях. 

Для удосконалення представленого мобільного додатку треба/необхі-

дно звернути увагу на доопрацювання функції попереднього перегляду да-

них перед синхронізацією, поки ще немає можливості переглянути список 

елементів перед відправкою даних, додати можливість шифрувати збере-

жену інформацію про елементи, доопрацювати деякі елементи інтерфейсу 

користувача, тому що присутня незручність/складність у їх використанні. 
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Анотація 

Представлена розробка мобільного додатку для інвентаризації на основі QR-коду, 

що працює під управлінням операційної системи Android. Дозволяє сканувати QR-коди, 

у яких зашифровано інвентарні номери, із подальшим автоматичним занесенням інфор-

мації про скановані об’єкти у базу даних, є можливість локального збереження даних, 

що скануються, можливість роботи за відсутності інтернет-з’єднання, та автентифікація 

користувача у системі. Також розроблено зовнішній вигляд додатку,  проектовано базу 

даних та розроблено методи синхронізації із сервером. 

 

Анотация 

Представлена разработка мобильного приложения для инвентаризации на основе 

QR-кода, работающего под управлением операционной системы Android. Позволяет ска-

нировать QR-коды, в которых зашифрованы инвентарные номера, с последующим авто-

матическим занесением информации о сканированных объектах в базу данных, имеется 

возможность локального сохранения данных, которые сканируются, возможность ра-

боты при отсутствии интернет-соединения, и аутентификация пользователя в системе. 

Также разработаны внешний вид приложения, спроектирована база данных и разрабо-

таны методы синхронизации с сервером. 

 

Abstract 

The development of a mobile application for inventory based on QR-code running on 

the Android operating system is presented. Allows you to scan QR-codes in which the inventory 

numbers are encrypted, followed by automatic recording of information about the scanned ob-

jects in the database, there is the possibility of local storage of data that is scanned, the ability 

to work in the absence of an Internet connection, and user authentication in the system. The 

appearance of the application is also developed, the database is designed and synchronization 

methods are developed with the server. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧАСТИЦ ДИСКРЕТНОЙ СРЕДЫ 

Кодунов Б. А.1, к. т. н., доц., borys.kodunov@ii.donntu.edu.ua;  

Земелько О. А.2, магистрант, tenebris.domina@gmail.com 
1 Индустриальный институт ГВУЗ «ДонНТУ», Покровск, Украина 

2 ГВУЗ «ДонНТУ», Покровск, Украина 

Модель дискретной среды как совокупности твердых частиц может 

применяться в горном деле для описания свойств взорванной руды и толщи 

горных пород блочной структуры. Зная закономерности перемещения кус-

ков руды и налегающих пород можно управлять процессом её выпуска, до-

биваясь наилучших показателей извлечения. Моделируя процесс перемеще-

ния пород, можно прогнозировать сдвижения и деформации горного мас-

сива и земной поверхности. 

Известные математические модели, позволяющие определять положе-

ние поверхности контакта руды с налегающими породами  после выпуска 

определённой дозы руды или оседания земной поверхности при выемке по-

лезного ископаемого, имеют аналитический вид. Установлено [1], что куски 

руды перемещаются к выпускным отверстиям по параболическим траекто-

риям в разрыхленной зоне, имеющей форму эллипсоида вращения. При 

этом поверхность контакта руды с налегающими породами трансформиру-

ется, образуя воронки, и достигает выпускного отверстия.  

Аналитическое описание воронок получено только для одного обособ-

ленного отверстия. В реальных условиях выпуск руды ведут поочередно из 

смежных выпускных отверстий, каждое из которых оказывает влияние на 

процесс перемещения частиц. Образуется довольно сложная по форме по-

верхность, не поддающаяся строгому математическому описанию. 

В работе [2] предложена математическая модель перемещения частиц 

сыпучего материала в зоне совместного влияния выпускных отверстий. По-

верхность контакта руды с налегающими породами или объём произволь-

ной формы в массе сыпучего материала представляется в виде материаль-

ных точек (частиц). Перемещение частиц происходит только в зоне вторич-

ного разрыхления. Таким образом, частица перемещается к выпускному от-

верстию в том случае, если она попадает в эллипсоид разрыхления, разви-

вающийся при выпуске из соответствующего отверстия. После перемеще-

ния частицы располагаются на трансформированной поверхности, которую 

можно представить графически. При моделировании исходные координаты 

частиц преобразуются в выходные. В результате имитируется реальный фи-

зический процесс перемещения частиц и модель отображает процесс функ-

ционирования объекта. На рис. 1 представлена блок-схема алгоритма вы-

числения координат частиц. Входными параметрами модели служат сыпу-

чие свойства руды, определяемые показателем сыпучести, коэффициент 
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вторичного разрыхления, расстояние между выпускными отверстиями, ис-

ходные координаты частицы.        
Управляющими параметрами могут служить 

объём дозы выпуска руды, а также их число. 

Выходными параметрами 

являются координаты частицы, 

переместившейся в результате 

выпуска. 

Идентификация данной ма-

тематической модели прове-

дена путём сравнения результа-

тов компьютерного и физиче-

ского моделирования, пред-

ставленных на рис. 2., где 

видно, что они практически 

совпадают. 

Это позволило применить 

данную модель для определе-

ния пространственного распо-

ложения потерянной при вы-

пуске руды в реальных усло-

виях действующей шахты.  

Компьютерное моделирование в 

сравнении с физическим моделированием 

обладает рядом неоспоримых преиму-

ществ, среди которых оперативность и 

экономичность. Поэтому рассмотренная 

модель может быть использована для 

управления   выпуском руды в автомати-

зированных системах управления и кон-

троля, для определения оптимальных па-

раметров систем разработки при проекти-

ровании и др. 

С некоторыми изменениями данная 

модель была применена для прогнозиро-

вания сдвижений и деформаций горных 

пород и земной поверхности при подзем-

ной разработке угольных месторождений 

[3]. Векторы перемещения частиц, полу-

ченные по начальным и конечным коор-

динатам, дают возможность вычислять 

значения сдвижений и деформаций в лю-

бой точке области сдвижения горных пород (рис. 3).    

 
Рисунок 1. Схема алгоритма вычисления ко-

ординат частиц сыпучего материала при вы-

пуске из смежных отверстий 

 
Рисунок 2. Перемещение кон-

такта руды с породой: 1 — компь-

ютерное моделирование, 2 — фи-

зическое моделирование 
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Таким образом, предло-

женная компьютерная мо-

дель позволяет имитировать 

реальный физический про-

цесс перемещения частиц 

дискретной среды и решать 

разнообразные задачи, свя-

занные с выпуском руды и 

сдвижением породной 

толщи при разработке место-

рождений. 

В задачи дальнейших 

исследований входит опре-

деление деформаций горного 

массива для выбора опти-

мального места расположе-

ния горных выработок.   
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Анотація 

Розглянуто комп’ютерну модель переміщення часток дискретного середовища для 

опису процесів випуску руди та зрушення гірських порід. Показані її переваги у порів-

нянні з фізичним моделюванням. 

Ключові слова: дискретне середовище, комп’ютерне моделювання, випуск руди, 

зрушення гірських порід. 

Аннотация 

Рассмотрена компьютерная модель перемещения частиц дискретной среды для 

описания процессов выпуска руды и сдвижения горных пород. Показаны её преимуще-

ства в сравнении с физическим моделированием. 

Ключевые слова: дискретная среда, компьютерное моделирование, выпуск руды, 

сдвижение горных пород. 

Abstract  

A computer model of the motion of particles of a discrete medium for describing ore 

drawing processes and rock displacements is considered. Its advantages are shown in 

comparison with physical modeling. 

Keywords: discrete medium, computer modeling, ore drawing, rock displacement. 

  

 
Рисунок 3. Моделирование оседаний в области 

сдвижения горных пород  
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА-НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА 

СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 

Кулік М.В., kulik@internic.ua; 

Рязанцев О,В,. к.ф-м.н., доц.; 

Половінкіна К.В., студент-бакалавр, 

owl91771kpolovinkina@gmail.com 

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське. Україна 

В еру інформаційних технологій не можливо ігнорувати нові реалії су-

часності, у яких Інтернет та соціальні мережі є головним засобом зв’язку 

між людьми. Світова павутина поглинула усі аспекти нашого життя, і зараз 

її можна вважати чинником, який здатен викликати дезорганізацію держав-

ного управління, економічних інститутів, роботи наукових центрів, і навіть 

викликати масштабні аварії та міжнаціональні конфлікти. Ось чому, про-

блема інформаційної безпеки зараз підлягає ретельному  дослідженню. 

Методи надання інформаційної безпеки беруть початок ще у витоків 

науки криптографія. Розвиток комп'ютерної техніки та електроніки після 

Другої світової війни дав можливість вдосконалення методів кодування та 

збереження інформації. Сучасний термін для визначення інформаційної без-

пеки – кібербезпека.  

Треба зауважити, що до початку розробки системи безпеки, потрібно 

ідентифікувати конкретні загрози, проти яких знадобиться захист. Тобто 

провести оцінку загроз. Система може буди вразлива у багатьох відношен-

нях, але лише деякі слабкості хакери використовують, через те, що у них не 

дуже багато можливостей, або через те, що ризик викриття є завеликим. 

Загроза ресурсам — одна з найбільш актуальних проблем сучасності, 

тому першим кроком є перерахування ресурсів, котрі вимагають захисту. 

Аналіз ризику ресурсів можна передати такими основними етапами: іденти-

фікація вразливих місць системи; аналіз ймовірності загроз, націлених на 

використання вразливих місць, слабке обладнання, оскільки йому надається 

найменша кількість уваги; оцінка наслідків, якщо кожна загроза буде 

успішно виконана; оцінка вартості кожної спроби порушення захисту; ро-

зрахунок вартості потенційних заходів протидії; вибір механізмів безпеки, 

які виправдані (аналіз вартісної вигоди). 

Експерти відзначають, що найбільшому ризику піддаються компанії 

Apple і Adobe, бо в продукції саме цих компаній виявлено дуже велику кіль-

кість вразливих місць. Фахівці кажуть, що нападки на Apple будуть тільки 

збільшуватися. 

Беручі до уваги кіберзагрози, які найбільш розповсюджені у сучасному 

світі, можна визначити декілька найважливіших  заходів інформаційної без-

пеки. 

 Перешкода – фізичне перекриття шляху зловмисника до інформації. 
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Цей метод є найбільш актуальним для державно важливих об’єктів, він пе-

редбачає наявність пунктів перепуску, охорону обліку техніки і магнітних 

носіїв. 

Управління доступом — ідентифікацію користувачів, персоналу і ре-

сурсів системи. Наразі велику перспективу набуває виявлення користувача 

в мережі на основі біометричних даних. Цей захід інформаційної безпеки 

грунтується на ідентифікації особистості на основі специфіки роботи з при-

строями введення даних, а саме з клавіатурою.  

Механізми шифрування — криптографічні методи закриття інформації. 

Стійкість алгоритмів сучасної криптографії базується на обчислювальній 

неможливості ефективного вирішення деяких математичних задач.  Так, 

стійкість криптосистеми RSA (абревіатура від прізвищ Rivest, Shamir, 

Adleman) базується на складності завдання факторизації великих чисел, а 

стійкість сучасних схем ЕЦП ( електронний цифровий підпис), більшість з 

яких є варіаціями узагальненої схеми Ель-Гамаля, на складності завдання 

логарифмування в кінцевих полях.  

    Нижче приведений приклад є варіацією шифрування Ель-Гамаля. 

 

Таблиця 1. Процедура шифрування окремого блоку (літери) 
№ Опис операції Приклад 

1. Визначається десяткове подання букви t Буква «K» 
t = 12 

2. Обирається випадкове число k (0 < k < n) k = 5 

3. Визначається точка Pk(xpk, ypk) = k * P Pk(25, 2) 

4. Визначається точка Qk(xqk, yqk) = k * Q Qk(3, 24) 

5. Обчислюється с = (t * xqk) mod n с = (12 * 3) mod 41 = 36 

6. Шифрограма – пара [Pk, c] [Pk(25, 2), 36] 

 

Таблиця 2. Процедура розшифрування окремого блоку (літери) 
№ Опис операції Приклад 

1. Обчислюється точка D (xd, yd) = d * Pk. D(3, 24) 

2. Обчислюється десяткове подання зашифро-

ваною літери t = (з * xd-1) mod n, 

де xd-1 - зворотне число до xd по модулю n. 

xd
-1

 = 14 [(3 * 14) mod 41 = 1] 

t = (36 * 14) mod 41 = 12 

3. Визначається початкове повідомлення по 

його десятковому поданню. 

Буква «K» 

 

 Зруйнувати всі засади сучасної криптографії з відкритим ключем гіпо-

тетично здатен квантовий комп'ютер. Використовуючи принцип  суперпо-

зиції, він зможе вирішувати одночасно кілька завдань і робити неймовірно 

велику кількість паралельних обчислень. Поки квантовий комп'ютер існує 
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тільки в теорії, але, якщо його все-таки створять, постане необхідність  ро-

зробити постквантові криптографічні алгоритми. 

Протидія атакам шкідливих програм- використання антивірусних про-

грам, використання комплексних заходів безпеки. 

 Регламентація- автоматизована обробка, зберігання та передачі інфор-

мації, коли норми і стандарти щодо захисту виконуються в найбільшій мірі. 

Примус – адміністративна або кримінальна відповідальності за нена-

лежне зберігання або передачу інформації. 

 Спонукання – сформовані норми моралі та етики, які не дозволяють 

порушувати правил інформаційної безпеки. 

Ідеальна технічна безпека неможлива. Галузь має знаходитися у стані 

постійного удосконалення, а правові інститути мають встановити об’єк-

тивні міри покарання за порушення інфораційної безпеки, що зможе стати 

стримуючою силою для кіберзлочинців. 

В Україні сьогодні проблема кібербезпеки є дуже актуальною. Впро-

вадження сучасних методів захисту, їх використання та вдосконалення – це  

головні засади безпеки громадян та інститутів влади. 

Література 

1. В.В. Комісаренка. Сучасні тенденції розвитку засобів і методів криптографічного 
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Анотація 

Розглянуті основні джерала  інформаційної загрози. Аналіз сучасних методів боро-

тьби з кіберзлочинцями. Перспективи розвитку криптографії та методів захисту даних. 

Ключові слова: кібербезпека, криптографія, методи захисту данних, загроза ресур-

сам. 

Аннотация 

Рассмотрены основные источники информационной угрозы. Анализ современных 

методов борьбы с киберпреступниками. Перспективы развития криптографии и методов 

защиты данных.  

Ключевые слова: кибербезопасность, криптография, методы защиты данных, 

угроза ресурсам. 

Abstract  

Considered the main threats to information threats. An analysis of modern methods of 

combating cybercriminals. Prospects for the development of cryptography and data protection 

methods.  

Key words: cybersecurity, cryptography, data protection methods, threat to resources 
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МОДЕЛЬ МОДУЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВТОНОМНОГО 

МОБИЛЬНОГО РОБОТА-ПРОМОУТЕРА 

Логвиненко Т.Н., e-mail: tatiana.190896@gmail.com;  

Дерюгина Е.С., e-mail: deryugina1234@gmail.com; 

Пономарева А.В., e-mail: ganna.ponomaryova@nure.ua 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 

 Харьков, Украина 

 

Роботам-промоутерам отведена отдельная роль в информационно-ре-

кламной сфере. Хорошо разработана рекламная платформа будет иметь ши-

рокий интерес для публики. Подобные роботы имеют массу вариантов ис-

пользования. Кроме рекламы, такого типа роботы, могут принимать участие 

в конференциях, выставках, мероприятий любого типа, агитационных рабо-

тах и др. 

Чтобы заинтересовать, робот-промоутер должен уметь контактиро-

вать с публикой. Для этого необходимо использовать средства передачи ин-

формации. Это может быть, как звуковое сопровождение, так и визуализа-

ция с помощью дисплеев. 

Существует множество способов передачи информации от объекта 

управления к роботу. Роботы способны как воспринимать, так и воспроиз-

водить полученную информацию. Для обработки получаемого сигнала 

необходима плата управления. 

Плата управления является «мозгом» робота. Объектом считается че-

ловек, с которым взаимодействует механизм. Объект передает визуальную 

и звуковую информацию. Модуль взаимодействия воспринимает получен-

ный сигнал, плата управления обрабатывает его и модуль воспроизводит 

звуковую или визуальную информацию. Элементами восприятия можно 

считать камеру и микрофон. Воспроизводить переработанную информацию 

робот способен с помощью микрофона и элементов индикации (рисунок 1). 

 Конструкция включает в себя два модуля взаимодействия с окружа-

ющими, инфракрасный датчик препятствий и плату управления Arduino 

UNO на основе микроконтроллера ATmega328. Модули взаимодействия 

представлены светодиодной матрицей ТС15-11 на базе микроконтроллера 

МАХ7219 (рисунок 2).  

 



165 

 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2017 
 

 
Рисунок 1 – Структурная схема 

 

В конструкции одного модуля индикации задействовано четыре по-

следовательно подключенных светодиодных модуля, размерностью 8×8 

светодиодов (рисунок 3).  

При приближении к человеку в глазах робота меняются эмоции. В ка-

честве средств чувствительности задействован инфракрасный цифровой 

дальномер. 

При попадании любого объекта в зону его действия на светодиодном 

табло меняется рисунок, отражающий «эмоции» робота. 

 

 
 

Рисунок 2 – Подключение модуля к плате 
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Рисунок 3 – Схема подключения модулей в макете 
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Аннотация 

Предложен проект модуля взаимодействия, который реализует принятие, обра-

ботку и воспроизведение обработанной информации.  

Ключевые слова: робот, взаимодействие, индикация. 

Анотація 

Запропоновано проект модуля взаємодії, який реалізує прийняття, обробку та 

відтворення обробленої інформації. 

Ключові слова: робот, взаємодія, індикація. 

Abstract 

The project of the interaction module is proposed, which implements the acceptance, pro-

cessing and reproduction of the processed information. 

Keywords: robot, interaction, indication. 
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МОДЕЛЬ СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО 

МОБИЛЬНОГО РОБОТА-ПРОМОУТЕРА 

Логвиненко Т.Н., e-mail: tatiana.190896@gmail.com;  

Дерюгина Е.С., e-mail: deryugina1234@gmail.com; 
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Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 

 Харьков, Украина 

 

На сегодняшний день при разработке системы управления автономным 

роботом одной из сложных задач является обработка данных с сенсорной 

системы. Для наблюдения за окружающей средой каждый робот оснащен 

различными типами датчиков, таких как GPS, камера, инфракрасные и уль-

тразвуковые датчики расстояния и т.п. Однако следует отметить некоторые 

сложности, связанные с возникающими ограничениями на технические ха-

рактеристики сенсорной системы, которые закладываются на стадии ее про-

ектирования. Кроме того, разнообразие используемых датчиков приводит к 

получению большого объема информации разного формата и необходимо-

сти разработки специальных математических методов обработки, системы 

управления на основании этой информации [1]. Поэтому этап разработки 

сенсорной системы, выбора типов и количества датчиков, разработка мето-

дов интеграции показаний датчиков является актуальной задачей на этапе 

проектирования робота.  

Конструкция автономной мобильной платформы робота состоит из ко-

лесной базы, системы управления, системы индикации, центрального про-

цессора [2]. Функциональное назначение робота-промоутера состоит в ав-

томатизированном перемещении в динамически изменяющемся простран-

стве, активном взаимодействии с людьми с целью информирования. Разра-

батываемая сенсорная система роботизированной платформы должна вклю-

чать устройства ввода информации, которая после обработки микро-

контроллером преобразуется в управляющие команды устройствам вывода 

информации (рисунок 1).  

Входные значения вводятся в систему принятия решения и должны ре-

шать вопросы обнаружения препятствий, предотвращения сталкивания и 

измерений расстояния до препятствий на пути мобильного робота, поиска в 

рабочей зоне объектов – людей, являющихся целевой аудиторией. 
Для успешного обнаружения различных препятствий (статических и ди-

намических), вне зависимости от сложности окружающей среды, предло-
жена система «зрения» робота (рисунок 2), которой характерны такие осо-
бенности:  
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Рисунок 1. Функциональная схема модели робота 

 
- инфракрасными датчиками можно осуществлять условно всенаправлен-

ный анализ местности на уровне колес – на каждой стенке располагаются 
по датчику, таким образом сбор информации осуществляется с 6 направле-
ний (рабочая дистанция 10-150 см); 

- ультразвуковой дальномер располагается под камерой на вращающейся 
подвижной базе и оценивает расстояние до объекта в зоне обзора камеры 
(рабочая дистанция 10-300 см);  

- камера осуществляет регистрацию внешней среды, на основании кото-
рой будет приниматься решение о целенаправленном перемещении к объ-
екту для выполнения функции взаимодействия с людьми.  

Структурная схема предложенной сенсорной системы схематически 
представлена на рисунке 2.  

Таким образом, разработанная сенсорная система учитывает особенности 
конструкции мобильного робота, его функциональные задачи и физические 
особенности измеряемых величин. 

На данном этапе стоит задача реализации и внедрения сенсорной системы 
в работу автономного робота. Перспективой данной работы является разра-
ботка эффективных методов обработки данных и принятия решения для си-
стемы управления. 
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а) б) 

Рисунок 2. Структурная схема сенсорной системы: а) вид сверху, б) вид сбоку 
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Аннотация 

Предложен проект сенсорной системы, которая реализует многоуровневое получе-

ние информации. Нижний уровень предназначен для обнаружения преград при осу-

ществлении перемещения робота. Верхний уровень – для поиска объектов и выполнения 

функции взаимодействия с людьми.  

Ключевые слова: робот, сенсор, система. 

Анотація 

Запропоновано проект сенсорної системи, яка реалізує багаторівневе отримання ін-

формації. Нижній рівень призначений для виявлення перешкод при здійсненні пе-

реміщення робота. Верхній рівень - для пошуку об'єктів та виконання функції взаємодії 

з людьми. 

Ключові слова: робот, сенсор, система. 

Abstract 

A project of a sensory system that implements multi-level information acquisition is pro-

posed. The lower level is designed to detect obstacles when moving a robot. The upper level is 

for searching for objects and performing the function of interaction with people. 

Key words: robot, sensor, system. 

  

1 – ИК дальномеры Sharp,  

2 – ультразвуковой дальномер,  

3 – энкодеры, 4 – камера 
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«Автоматизації та комп’ютерно-інтегровані           
технології» 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИДОБУВНИМ    

КОМБАЙНОМ З ПРИВОДОМ ПОДАЧІ НА ОСНОВІ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ГАЛЬМА КОВЗАННЯ 

Селіванов  О.І.,  магістрант,  selvsasha@gmail.com;  

ДонНТУ, Покровськ, Україна  

Сучасні видобувні комбайни для тонких пластів з винесеною системою 

подачі УКД200-250 та  ГШ200В а також комбайни з вбудованою безланцюго-

вою системою подачі ГШ200Б для регулювання швидкості подачі обладнані 

електромагнітними   гальмами ковзання. Системи автоматичного управління 

(САУ), що забезпечують необхідну якість характеристик приводів подачі з 

ЕГК і, отже, якість автоматичного управління технологічними режимами ком-

байна, залишаються незмінними більше тридцяти років. Тому розробка та мо-

дернізація систем автоматичного управління видобувними комбайнами, осна-

щеними приводами подачі з ЕГК,   є актуальним науково технічним завданням. 

Метою роботи є структурний та параметричний синтез САУ технологіч-

ними режимами видобувного комбайна з вбудованою системою подачі на ос-

нові ЕГК. 

Комбайновий вуглевидобуток може виконуватись в двох режимах – з по-

стійно швидкістю подачі, що задається з пульта машиніста, та в режимі авто-

матичної стабілізації навантажень на виконавчих органах, що забезпечує мак-

симальну продуктивність комбайна. Перший режим забезпечується контуром 

системи стабілізації швидкості подачі при постійному вхідному впливі по 

швидкості. Цей контур забезпечує необхідну статичну жорсткість механічних 

характеристик привода з ЕГК та якість перехідних процесів по відпрацюванню 

збурень по моменту навантаження привода, що виникають при переміщенні 

комбайна вздовж машинної дороги та зміні реакцій вибою на виконавчих ор-

ганах. 

Другий вказаний режим здійснюється контуром стабілізації наванта-

ження на виконавчих органах, що на основі сигнала  датчика струму, який про-

порційний моменту на виконавчих органах, виробляє сигнал управління, що є 

завданням по швидкості для контура стабілізації швидкості. При цьому контур 

стабілізації швидкості стає слідкуючою системою, що відпрацьовує завдання 

по швидкості від регулятора навантаження. 

Для дослідження та побудови САУ комбайном розроблена математична 

модель видобувного комбайна з вбудованою системою подачі та приводом 

подачі, в якому варіатором швидкості є ЕГК. 

        В моделі прийняті наступні позначення:   -  кутова швидкість 

привода подачі; J  -   момент інерції приводу, приведений до приводного 

колеса; M - обертаючий момент приводу, приведений до приводного ко-

леса;  нM  - момент навантаження приводу; i - струм управління в обмотці 
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збудження гальма;
0

0



 
S - ковзання гальма, 0 - кутова швидкість асин-

хронного  двигуна з врахуванням редукції. Перші три  

 

рівняння системи є моделлю власне приводу. тU  - напруга на виході 

керованого тиристорного випрямляча, який живить обмотку збудження 

ЕГК; U - напруга, що підводиться до керованого тиристорного випрям-

ляча; u - сигнал управління  тиристорним випрямлячем; mu - рівень обме-

ження сигналу управління  на виході ПД регулятора; y - сигнал на виході 

нелінійної ланки обмеження з коефіцієнтом передачі ПД регулятора k на 

лінійному інтервалі; ПДu - сигнал управління  ПД регулятора фільтрований 

інерційною ланкою з постійною часу 1T ; дk - коефіцієнт питомої ваги похі-

дної в сигналі  ПД регулятора;  - сигнал  розузгодження по швидкості; 

Iuv   - завдання по швидкості подачі, що виробляється І регулятором; i - 

сигнал  розузгодження по струму; звоi - завдання по струму електродвигуна 
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привода виконавчих органів; 
воi - струм (момент) електродвигуна привода 

виконавчих органів. 

Рисунок  1 – Модель САУ комбайном з приводом з ЕГК  в Simulink 

 

Рисунок  2 – Дослідження роботи САУ по відпрацюванню збурень при 

зміні опірності вугілля різанню 

 

       Математична модель  САУ побудована в середовищі Simulink, що 

представлено на рис. 1. Модель формування навантажень на виконавчих ор-

ганах, а це сумарний момент навантаження  на шнеках воМ , сумарна гори-

зонтальна bR   та  вертикальна aR  реакція вибою на шнеках,  обчислюються 

m- функцією. 

        Результати дослідження перехідних процесів відпрацювання САУ збу-

рень у вигляді стрибків опірності вугілля різанню показано на рис. 2. На 15 
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– тій секунді опірність знижено з 350 Н/мм до 250 Н/мм, на  25 – тій –  ще 

зниження  опірності до 200 Н/мм. На 35 – тій та 45 – тій секунді опірність 

підвищено відповідно з 200 Н/мм до 250 Н/мм та з 250 Н/мм до 350 Н/мм. В 

усіх випадках маємо стійкі аперіодичні перехідні процеси та нульову стати-

чну помилку в астатичному контурі системи по навантаженню. 

        Висновки. 

1. Представлена САУ видобувним комбайном має цілком задовільну 

якість управління. 

2. Висока якість управління  може бути досягнута використанням  ПД 

регулятора в контурі швидкості подачі та І регулятора в контурі ста-

білізації навантаження. 

 

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 

        Досліджено на математичній моделі, реалізованій в Simulink, САУ видобувним   

комбайном з вбудованим приводом подачі на основі електромагнітного гальма ковзання. 

Показано, що достатня якість управління досягається використанням ПД регулятора в   

контурі стабілізації швидкості подачі та І регулятора в контурі стабілізації навантаження 

приводу виконавчих органів. 

 Ключові слова: система управління, математична модель, видобувний комбайн. 

Аннотация 

Исследована на математической модели, реализованной в Simulink, САУ очистным 

комбайном со встроенным приводом подачи на основе электромагнитного тормоза 

скольжения. Показано, что достаточное качество управления достигается использова-

нием ПД регулятора в контуре стабилизации скорости подачи и I регулятора в контуре 

стабилизации нагрузки привода исполнительных органов. 

Ключевые слова: система управления, математическая модель, очистной комбайн. 

Abstract  

The control system mathematical model of the shearer with embedded feed drive with 

electromagnetic slip brake was researched in Simulink. It is shown that sufficient control qual-

ity is achieved by using the PD controller in the feed rate stabilization loop and the I regulator 

in the load stabilization loop of the executive body. 

Keywords: control system, mathematical model, shearer, electromagnetic slip brake.  
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ДЛЯ 

РОБОТОТЕХНІКИ 

Сабадаш А. С. , студент, бакалавр, asbdsh17@gmail.com;  
  ДВНЗ ДонНТУ, м.Покровськ, Україна 

З розвитком систем штучного інтелекту і робототехніки з'являються 

нові завдання, орієнтовані на взаємодію роботів з людьми. Дуже скоро ро-

боти стануть тісною частиною суспільного життя. Андроїди або людино-

подібні роботи все більше будуть використовуватися для виробничих опе-

рацій[4]. Використання програмованого виробництва потребує універсаль-

них мобільних роботів, здатних не тільки виконувати заздалегідь заданий 

набір операцій на робочому місці, а й вільно пересуватися по виробничих 

приміщеннях, переносити між робочими місцями компоненти, і гнучко ре-

агувати на зміни у виробничому процесі. 

Прохід робота по лабіринту є однією з класичних задач для всякого 

роду змагань з робототехніки. Завдання базується на досить простому базо-

вому алгоритмі[1]. Але в той же час він надає великий простір як для усклад-

нення поведінки робота для виходу зі складних лабіринтів, так і, навпаки, 

для оптимізації поведінки робота, для обхода специфічного виду лабіринтів. 

В ході виконання роботи було проаналізовано основні галузі застосування 

мобільних роботів і виділені основні предмети і об'єкти дослідження[2].  

Розроблена основна схема мобільного робота, яка побудована на базі 

мікроконтролера ATMega8 і мікросхемі драйвера двигунів (див.рис.1). Були 

проаналізовані додаткові компоненти, перевагою обраних  комплектуючих 

є низька собівартість і легкість налаштування[3]. 

В роботі запропонований алгоритм проходження лабіринту, званий 

правилом однієї руки, і програмне забезпечення, в якому виконувалося мо-

делювання, а також зробленно тестування і порівняння двох  алгоритмів за 

допомогою ПЗ,  що розроблене на основі Unity3D[5]. 
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Рис.1. Схема контролера робота 

Таблиця 1 – Статистика проходження лабіринту. 

Кількість варіантів 

уставноки перешкод 

«Правіло лівої руки» «Правіло правої руки» 

Корисний хід 45 13 

З одним «зайвим» хо-

дом 

46 28 

З двумя «зайвими» хо-

дами 

41 36 

3 трьома «зайвими» 

ходами 

30 36 

Від 4 і більше 18 67 

Макс. Кількість «зай-

вих» проходів 

6 8 

 

 

Рис.2. Порівняння алгоритмів 
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У результаті маємо систему  для управління роботом, який самостійно 

шукає вихід з лабіринту, статистику яка показує,  який з двох наведених ал-

горитмів вправляється краще(див.рис.2). 

Надалі в роботі можна вдосконалити алгоритм, для більш швидкого 

виходу з лабіринту, зібрати робота використовуючи базу матеріалу надану 

університетом. 

 

Література 

1. Юревич Е.І. Основи робототехніки. – Ленінград: Машинобудування, 1985. – 

271 с  

2. Кравченко А.В. 10 практичних пристроїв на AVR-мікроконтролерах. –

Москва: МК-Пресс, 2011. – 320с  

3. David Cook, Robot Building for Beginners. – Apress, 2010. – 516 с  

4. Лукинов А. П., Проектування мехатронних і робототехнічних пристроїв. – 

Ленінград: Машинобудування, 2012. – 680 с  

5. Unity(ігровий движок) [Електронний ресурс].– URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Unity 

 

Анотація 

Представлена розробка програмних алгоритмів для відображення проходження 

робочого лабіринту. Програма призначена для відображення продуктивності алгоритмів. 

В ході розробки була розроблена програма, яка демонструвала вихід алгоритму пошуку 

лабіринту. 

Ключові слова: Інтелектуальна комп’ютерна система для робототехніки, 

ATMEGA8, UNITY3D. 

Аннотация 

Представленная разработка программных алгоритмов для отображения прохо-

ждения рабочего лабиринта. Программа предназначена для отображения производите-

льности алгоритмов. В ходе разработки была разработана программа, которая демонс-

трировала выход алгоритма поиска лабиринта. 

Ключевые слова: Интеллектуальная компьютерная система для робототехники, 

ATMEGA8, UNITY3D. 

Abstract  

 

The development of software algorithms for reflection of passing of a working laby-

rinth is presented. The program is designed to display the performance of algorithms. During 

the development, a program was developed that demonstrated the output of the search algorithm 

for the labyrinth. 

Key words: Intellectual computer system for robotics, ATMEGA8, UNITY3D. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Unity
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ЛІНЕАРИЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЧИСНОГО 

КОМБАЙНУ  

 

Самойлович Б.П. магістрант, email: bohdan.samoilovych@gmail.com; 

Донецький національний технічний університет м. Покровськ, Україна 

 

 Існуючі за останній час розробки високотехнологічної та продуктив-

них видобувних комбайнів свідчать про необхідність розвитку вугледобув-

ної техніки для виїмки тонких пластів, що передбачає створення нових та 

більш досконалих систем автоматичного управляння їх  роботи. Тому дос-

лідження та побудова систем управління технологічними режимами видо-

бувних комбайнів є актуальним науково-технічним завданням. 

 Очисний комбайн як об'єкт управління є нелінійною автономною ав-

токоливальною системою з багатьма ступенями свободи. Тому, при недо-

ступності натурних випробувань представницькі дослідження якості й стій-

кості систем автоматичного управління швидкістю й навантаженням очис-

них комбайнів можливі лише при використанні математичної моделі, що 

відтворює реальні процеси взаємодії виконавчих органів з руйнованим ма-

сивом. 

Суттєва не лінійність математичних моделей видобувного комбайну 

унеможливлює використання сучасного математичного апарату, представ-

лення моделі у векторно-матричній формі. І отже застосування автоматизо-

ваних методів аналізу та синтезу систем управлення. 

Метою роботи є отримання лінеаризованної моделі видобувного ком-

байну, як об’єкту управління. 

Вихідна не лінійна система, що описує вугледобувний комбайн з без 

ланцюговою системою подачі в якій приводи подачі обладнані електромаг-

нітними гальмами ковзання в якості варіатора швидкості, представлена ни-

жче. 

В моделі прийняті наступні позначення:   - кутова швидкість привода 

подачі; J  - момент інерції приводу, приведений до приводного колеса; M

- обертаючий момент приводу, приведений до приводного колеса; нM  - мо-

мент навантаження приводу; i - струм управління в обмотці збудження 

гальма;
0

0



 
S - ковзання гальма, 0 - кутова швидкість асинхронного 

двигуна з врахуванням редукції. Перші три рівняння системи є моделлю 

власне приводу. тU  - напруга на виході керованого тиристорного випрям-

ляча, який живить обмотку збудження ЕГК; U - напруга, що підводиться 

до керованого тиристорного випрямляча; u - сигнал управління  тиристор-

ним випрямлячем; mu - рівень обмеження сигналу управління  на виході 

ПД регулятора; y - сигнал на виході нелінійної ланки обмеження з коефі-
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цієнтом передачі ПД регулятора k на лінійному інтервалі; ПДu - сигнал уп-

равління ПД регулятора фільтрований інерційною ланкою з постійною 

часу 1T ; дk - коефіцієнт питомої ваги похідної в сигналі ПД регулятора; 

- сигнал розузгодження по швидкості; 
Iuv   - завдання по швидкості по-

дачі, що виробляється І регулятором; 
i - сигнал  розузгодження по струму; 

звоi - завдання по струму електродвигуна привода виконавчих органів; 
воi - 

струм (момент) електродвигуна привода виконавчих органів. 

 

 
 

Лінеаризована модель отримана апроксимацією нелінійних функцій 

власне привода, а також з припущенням, що обмеження сигналу управління 

з контролера відсутнє, при відхиленні координат системи від усталеної ро-

бочої точки. Результати моделювання підтвердили коректність такого при-

пущення. 
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 В результаті лінеаризації, було отримано лінійну модель яка приве-

дена нижче на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. – Математична модель лінеаризованної системи. 

 

 У результаті порівняння повної нелінійної та отриманої лінійної мо-

делі рис. 2., можна побачити, достатню близькість рухів лінеаризованої та 

нелінійної системи.  

 

 
Рисунок 2. – Порівняння рухів нелінійної та лінеаризованної моделей САУ приво-

дом з електромагнітним гальмом ковзання (суцільна – швидкість лін. системи, штрих-

пунктир – швидкість нелін. системи, кор. пунктир – струм нелін. системи, довг. пунк-

тир – струм лін. системи). 

 

Висновки: 

1. Побудована і реалізована в Simulink математична модель нелі-

нійної САУ приводом подачі з електромагнітним гальмом ков-

зання. 
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2. Отримана та реалізована в Simulink математична модель лінеа-

ризованної САУ приводом подачі з електромагнітним гальмом 

ковзання. 

3. Порівняльні дослідження вказаних моделей свідчать про їх дос-

татню близькість, що дозволяє використовувати лінійну модель 

для автоматизованого синтезу САУ видобувним комбайном. 

4. З використанням лінійної моделі виконано автоматизований си-

нтез модального регулятору. 
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Анотація 
Розглянуто математичну модель динамічної системи видобувного комбайну як 

об’єкту управління. Модель використовується для синтезу цифрових систем автоматич-

ного управління навантаженням приводу виконавчих органів. Було створено лінеаризо-

вану модель, та підібрані оптимальні коефіцієнти PID-регулятору. 

Ключові слова: математична модель, лінеаризація, PID, Simulink. 
 

Аннотация 
Рассмотрена математическая модель динамической системы добывающего ком-

байна как объекта управления. Модель используется для синтеза цифровых систем аво-

матического управления нагрузкой привода исполнительных органов. Было создано ли-

неаризованную модель, и подобраны оптимальные коэффициенты PID-регулятора.  

Ключевые слова: математическая модель, линеаризация, PID, Simulink. 
 

Abstract 
The mathematical model of the dynamic system of the extraction combine as a control 

object is considered. The model is used for the synthesis of digital systems of automated control 

of the load of actuators of executive organs. A linear model was created, and the optimal coef-

ficients of the PID controller were selected.  

Keywords: mathematical model, linearization, PID, Simulink. 

  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669802:%D0%9E%D0%B1.%D1%82%D0%B5%D1%85.%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669802:%D0%9E%D0%B1.%D1%82%D0%B5%D1%85.%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82.


182 

 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2017 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ 

МІСЦЕВОГО ПРОВІТРЮВАННЯ 

Вербовська Г.С., магістрант, verbovskaya.ann.1994@gmail.com 

Тарасюк В.П., канд.техн.наук, доцент, viktoriia.tarasiuk@donntu.edu.ua 

Поцепаєв В.В., канд.техн.наук, доцент, valerii.potsepaiev@donntu.edu.ua 

Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Україна 

 

Загальна постановка проблеми 

 Процеси винесення метаноповітряної суміші з простору біля вибою є 

одними з найбільш раптових, які визначаються залповими викидами метану 

та пилу.  

Велика кількість шахт у Донецькій області віднесені до зверхкатегорій-

ної по газу, пилу вугільних пластів, вибухонебезпечні. Середня абсолютна 

газовість шахти є 18 м3/хв. Відносна метанообільність шахти 22 м3 на добу. 

видобутку [1]. 

Постановка задачі дослідження 

 Метою роботи є аналіз існуючої системи автоматизації провітрювання 

вугільної шахти, з огляду на останні дослідженя фізико-хімічної складової 

повітря та визначення можливості удосконалення системи автоматизації 

провітрювання вугільної шахти в умовах підвищеної вибухонебезпечності.  

Результати досліджень. 

Для підтримання безпечної концентрації метану у виробці необхідно 

ефективне провітрювання (швидкість руху повітря Vп   не менше 0,1 м/с): 

 

C − C0 =  
100 Inkн.п.  

SвVп
,                                                     (1) 

 

де  C –гранично допустима концентрація метану у вихідній струї виробки 

(за Правилами безпеки у вугільних шахтах – не більше 1%), %; С0 –концен-

трація метану в струмені  повітря, що надходить у тупикову виробку (не бі-

льше 0,05%), %; In – метановиділення у тупиковій виробці, м3/хв; kн.п. –кое-

фіцієнт нерівномірності газовиділення в тупиковій виробці (приймається рі-

вним 1); Vп – швидкість потоку повітря у виробці, м/с; Sв –середня площа 

поперечного перерізу виробки, м2 ; 
 



183 

 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2017 
 

Q,c

0 t

c max

c min

c

c

Q

Q

 
Рисунок 1 – Графік зміни в часі t витрати повітря 

Q та концентрації газу c при наявності 

скопичення газу 

Як видно з рис.1,2 рецирку-

ляція повітря суттєво збіль-

шує вубухобезпечність. 

Ще однією причиною 

вибухонебезпечності тупи-

кової виробітки є наявність 

вугільного пилу в рудничній 

атмосфері. Шахтна пил зна-

ходячись в зваженому стані, 

може створювати з повітрям 

вибухову суміш. Рівень  

C

0 t

1

2

d

 
Рисунок 2 – Графік зміни концентрації газу с у 

часі  t при вентиляції тупікової виробітки з 

рециркуляцією повітря: 1 – при с0 < d; 2 – при с0 > 

d, де d це межа до якої прагне концентрація газу 

вибухонебезпечності пилу 

залежить від її хімічного 

складу, дисперсності, золь-

ності та вологості. 

Вугільна пил не запа-

люється, якщо вологість ву-

гілля > 17%, а вологість пові-

тря > 70% [2].  

З рис. 3,4 робимо висновок, 

що для підтримання безпеч-

ної концентрації пилу необ-

хідна ефективна  

НПВ
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3
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Рисунок  3 – Графік залежності концентрації 

пило-газової суміші в повітрі при різних коефіцієнтах 

вологості γ вл: НПВ – нижня межа вибуховості суміші;  

вентиляція та періодичне 

зволоження повітря . 

 

Cп.д. − Cп.н. =  
Nпkвkн

SвVп
    (2) 

                                       

де  Cп.д. − допустима концен-

трація пилу, мг/м3; Cп.н. − по-

чаткова концентрація пилу в 

повітрі що надходить у тупі-

кову виробітку, мг/м3; 

Nп −інтенсивність джерела  



184 

 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2017 
 

n, мг/м3

1000

2000

3000

4000

0 1 2 3 4 U м/с
 

Рисунок 4 – Графік залежності концентра-

ції пилу в повітрі n від швидкості повітряного по-

току U 

пилоутворення; kн −коефіці-

єнт, що враховує нерівномір-

ність пилоутворення;  

kв −коефіцієнт, що враховує 

вплив вологості; [3]  

З формул (1 та 2) та 

рис.5 можно зробити висно-

вок, що концентрація ме-

тано-пилової суміші у пові-

трі виробітки напряму зале-

жить від швидкості повітря, 

що подається до забою вен-

тиляторами ВМП  

kвз
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Рисунок 5 – Графік залежності коефіцієнту 

вибухонебезпечності від вологонасиченості 

повітря 

та рівнем зволожування шах-

тного повітря: 

 

Cм−п. =  ƒ(Ʋ, φ) ,     (3)                                            

 

де Ʋ −швидкість потоку по-

вітря у виробці, м/с; φ −во-

логість повітря забою; 

Якщо при оцінці вибухоне-

безпечності тупикової виро-

бітки ураховувати швидкість 

повітря, яка впливає як на 

концентрацію метану, так і 

на концентрацію пилу , і  

вологість повітря, яка впливає на концентрацію пилу в зваженому стані, мо-

жно досягти високого рівня вибухобезпечності: 

 

kвз =  
СмНПВ+ kв

СМ
× (1 − (

СП

СпНПВ
)),                                (4) 

 

де  СмНПВ −нижня межа вибуховості метану, %; СмНПВ = 5%; См −фактична 

концентрація метану,%; СП −фактична концентрація пилу,%; СпНПВ −нижня 

межа вибуховості пилу,%;СпНПВ  знаходиться вмежах від 10 до 39 %;  [4]. 

Має сенс в удосконаленої системи автоматизації провітрювання тупи-

кової виробітки з використанням контролю вологості шахтного повітря та 

зрошувачів. 
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Висновки : Завдання автоматизації технологічного процесу провітрю-

вання гірничих виробіток зводиться до подачі і розподілу по периметру за-

бою такої кількості повітря, при якому забезпечується задана продуктив-

ність вибоїв, дотримуються вимоги Правил безпеки, підтримуються опти-

мальні режими роботи ВМП, а також зменшення концентрації пилу у шахт-

ному середовищі, шляхом зрошення повітря. 
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Анотація 

Для підвищення рівня вибухобезпечності шахти необхідне удосконалення існую-

чої системи автоматизації, що забезпечить безпечний рівень концентрації метану та пилу 

з найменшими витратами на модернізацію та можливістю оперативної корекції техноло-

гічного процесу в умовах підвищеної вибухонебезпечності. 

Аннотация 

Для повышения уровня взрывобезопасности шахты необходимо усовершенство-

вание существующей системы автоматизации, котрая обеспечит безопасный уровень 

концентрации метана и пыли с наименьшими затратами на модернизацию и возможнос-

тью оперативной коррекции технологического процесса в условиях повышенной 

взрывоопасности. 

Abstract 

To improve the level of explosion safety of the mine, improvement of the existing 

automation system is necessary, which will ensure a safe level of concentration of methane and 

dust with the least cost of modernization and the possibility of operational correction of the 

technological process in conditions of increased explosive danger. 
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КОМБАЙНІВ ДЛЯ ТОНКИХ ПЛАСТІВ  
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Донецький національний технічний університет, Покровськ, Україна 

Вступ 

Сучасний видобувний комбайн – це  складна, високотехнологічна та 

автоматизована система. Одною з основних складових комбайна є система 

подачі. Відомі кілька способів реалізації системи подачі:  

 — за кількістю приводів подачі: один, два;  

 — по розташуванню приводів подачі: вбудована, винесена;  

 — за типом тягового органу: ланцюгова, безланцюгова: рейкова або цево-

чна;  

Огляд існуючих рішень систем подачі 

 Привід подачі представляє собою двигун з варіатором швидкості та 

редуктором, на вихідному валу котрого встановлено ведучий елемент, який 

взаємодіє з круглоланковим ланцюгом, або спеціальні зубчасті колеса, що 

котяться по рейці. 

 Вбудована система подачі розміщується безпосередньо на корпусі 

комбайну. Орган переміщення та його ведучий елемент (зірка, колесо) у та-

кій системі рухаються разом із комбайном, проте тяговий (опірний) орган 

(ланцюг або рейка) нерухомі[1].  

 Всі вбудовані системи подачі діляться по типу регулятора приводу по-

дачі: гідравлічний або електричний. Електричні регулятори привода подачі 

у вбудованих системах подачі в свою чергу ділиться на декілька підвидів: з 

двигуном постійного струму у якості варіатора; з частотно-керованим асин-

хронним двигуном ; та з електромагнітним гальмом ковзання[1]. 

 Гідравлічний регулятор приводу подачі представляє собою насос пе-

ремінної продуктивності, котрий пов'язаний  з двигуном за рахунок силових 

магістралей, а також пристрій розгрузки. В основному виконується конст-

рукція за схемою «керований насос – некерований гідро двигун», проте мо-

жливе і інше виконання. Недоліки гідравлічного приводу подачі в його скла-

дній конструкції а також ненадійності у роботі, необхідність фільтрування 

робочої рідини, малий ресурс до капітального ремонту[2]. 

 При застосуванні двигуна постійного струму можливо регулювати 

швидкість руху комбайну в дуже широкому діапазоні, зменшуючи динамі-

чну завантаженість на об’єкті.  Регулювання частоти обертів ДПС в більшо-

сті випадків використання реалізовано на тиристорних регульованих випря-

млячах . Недоліки такої конструкції лежать в низькій надійності в роботі, 

висока вартість конструкції, складність використання у шахтній атмосфері 

через наявність колекторного вузла[2].  
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 Вбудована система з частотно-керованим асинхронним двигуном з ко-

роткозамкненим ротором та перетворювачем частоти має дуже високий 

КПД, добре адаптована для використання у гірничій промисловості. Недо-

ліки використання частотно-керованого приводу: більшість ЧКП є джере-

лом перешкод, висока вартість конструкції[1]. 

 Системи з електромагнітним гальмом ковзання мають високу надій-

ність у використанні, малу величину потужності для керування а також ни-

зьку вартість. Проте незалежно від цього при подачі у пласті з великим на-

хилом (від 35 градусів) має місце недосконала стабілізація швидкості та мо-

жливість некотрольованого руху комбайну[1]. 

 Винесені системи подачі найчастіше виконуються з асинхронним дви-

гуном короткозамкненого ротору та електромагнітною муфтою ковзання 

(або електромагнітним гальмом), що виконує роль варіатора швидкості. Пе-

реваги ВСП – це скорочення довжини комбайну, що дуже важливо при виї-

мці тонких пластів з неспокійною гіпсометрією, відносно проста конструк-

ція ЕМК та висока надійність та низька вартість. Недоліки такої системи у 

великих витратах часу на заміну та ремонт ланцюгового тягового органу 

при поривах.[1]. 

Динамічні властивості систем подачі 

Динамічна навантаженість приводу подачі обумовлена двома основ-

ними факторами – характером швидкості переміщення комбайну і тертям 

тягового механізму в захисних направляючих вздовж машинної дороги[1]. 

 Для подальшого дослідження було створено математичні моделі сис-

тем з різними типами систем подачі та промодельована їх поведінка. Резуль-

тати приведено на рисунках 1 – 10.[1] 
 

 

Рисунок 1. – гідравлічний регулятор 

приводу, швидкість двигуна, об/хв 

 

 
Рисунок 2. – гідравлічний регулятор приводу  

момент двигуна, Нм. 
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Рисунок 3. – ДПС, швидкість двигуна, 

об/хв. 

 
Рисунок 4. –ДПС, момент двигуна, Нм. 

 

Рисунок 5. – Частотно-керований 

асинхронний двигун, швидкість двигуна, 

об/хв. 

 
Рисунок 6. – Частотно-керований асинхронний  

двигун, момент двигуна, Нм. 

 

Рисунок 7. – Двигун із електромагні-

тним гальмом ковзання, швидкість дви-

гуна, об/хв. 

 

Рисунок 9. – Двигун із електромагні-

тною муфтою ковзання, швидкість дви-

гуна, об/хв. 

 

 
Рисунок 8. – Двигун із електромагнітним  

гальмом ковзання, момент двигуна, Нм. 

 

 

Рисунок 10. – Двигун із електромагнітною 

 муфтою ковзання, момент на валу привода 

 в ВСП, Нм. 
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Висновки 

З огляду на те що видобувні комбайни для тонких пласті УКД200 – 250, 

використовують винесену систему подачі та її переваги доцільно провести 

дослідження та синтез САУ комбайном з ВСП. 

Література 

1. Поцепаев В.В. Исследование динамики и выбор рациональных параметров 

вынесенного приводу подачи очистных комбайнов:  автореф. дисс. на соиск. уч. 

степ. канд. техн. наук. / Поцепаев В.В. – М.: ИГД им. А.А. Скочинского, 1986. – 

12  - 16с. 

2. Морозов В.И. Очистные комбайны: Справочник/ Морозов В.И. М:- МГГУ,2006. 

– 125 – 172 с. 

Анотація 

Розглянуті найпоширеніші системи подачі видобувних комбайнів для тонких плас-

тів, виконано порівняння їх переваг та недоліків, визначена спрямованість подальших 

досліджень. 

Ключові слова: видобувний  комбайн, системи подачі, переваги і недоліки. 

Аннотация 

Рассмотрены наиболее распространенные системы подачи добывающих комбайнов 

для тонких пластов, выполнено сравнение их преимуществ и недостатков, определенная 

направленность дальнейших исследований. 

Ключевые слова: добывающий комбайн, системы подачи, преимущества и недоста-

тки. 

Abstract  

The most common systems of supplying combine harvesters for thin layers are 

considered, comparison of their advantages and disadvantages is made, the direction of further 

research is determined. 

Key words: mining combine, feed systems, advantages and disadvantages. 
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ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ САУ ПІДЙОМНОЇ УСТАНОВКИ 

НА ОСНОВІ АППАРАТНИХ ЗАСОБІВ PHOENIX CONTACT 

Горішняк С.Г., студент, seri6an4ik@gmail.com 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

 м.Покровськ, Україна 

Автоматизація виробничого процесу передбачає встановлення спеціа-

льного устаткування, яке впливає на процес у заздалегідь заданому режимі. 

Для автоматизації різних технологічних процесів використовують технічні 

засоби автоматизації, зокрема регулятори, електронні пристрої управління, 

датчики, задатчики і т. д. Автоматизація дозволяє значно збільшити проду-

ктивність і скоротити штат робочого персоналу. Автоматизація шахтного 

підйому (рис. 1) є однією з найважливіших задач при автоматизації гірни-

чого виробництва, оскільки стабільна робота підйому є запорукою стабіль-

ного функціонування всього технологічного комплексу гірничого підприєм-

ства [1]. 

Метою роботи є аналіз можливості використання сучасних технологій 

для підвищення ефективності функціонування системи автоматизації шахт-

ної скіпової підйомної установки. 

Для автоматизації скіпової підйомної установки використовуються ап-

паратури типа ППК, АУЛ-1, «Горизонт», АЗК-1. Найбільш розповсюдже-

ним є шляховий програмний апарат захисту та контролю хода АЗК-1 в ком-

плекті з електронним обмежувачем швидкості. До недоліків таких техніч-

них рішень відноситься застаріла елементна база та обмежена функціональ-

ність. Також для безперервного автоматичного контролю стану підйомної 

установки використовується система УТАС [2], яка контролює температуру 

корпусу приводних двигунів, підшипникових вузлів двигуна, редуктора, ба-

рабана, струм двигуна, швидкість руху і положення в стволі скіпа, стан ма-

слостанції та компресорної станції та інші параметри. 

 Для автоматизації скіпової підйомної установки можливо застосувати 

апаратні засоби фірми PHOENIX CONTACT, зокрема, програмовані логічні 

контролери. Пропонується використати контролер ILC 151 GSM/GPRS, яв-

ляє собою блочно-модульний малогабаритний контролер класу контролерів 

серії 100 з вбудованим Ethernet і INTERBUS з’єднаннями. Крім того, ILC 

151 GSM/GPRS має вбудований чотирьохсмуговий модем. Вбудований ко-

нтролер налаштовується і програмується відповідно до IEC 61131 з викори-

станням програмного забезпечення для автоматизації PC Worx. З PC Worx 

можна працювати через мережу (Ethernet). Цей потужний процесор може 

бути запрограмований всіма п’ятьма мовами програмування IEC 61131 і за-

безпечує швидку обробку завдань управління. 
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Рисунок 1. Структурна схема автоматизації шахтного скіпового підйому:  

1, 2 – кінцеві вимикачі; 3, 4 –  датчики імпульсів колійних; 5 – барабан під-

йомної машини; 6 -  струмове реле РКВ; 7 – ДСА-1; 8 -  датчик вібрації 

ТХ5636; 9 - датчик температури ТХ2061; 10 – ТГ; 11 -  контролер ILC 151 

GSM/GPRS ; 12 -  контролер AXC 3050 

 

Інтегроване Ethernet-підключення забезпечує з’єднання з Ethernet. Че-

рез мережу Ethernet вбудований контролер може бути доступний через 

TCP/IP або UDP/IP. За допомогою комунікаційних блоків IP_USEND і 

IP_URCV може здійснюватися обмін інформацією, наприклад, необхідними 

з’єднувальними змінними, між контролерами через Ethernet. Це дозволяє 

конфігурувати розподілені модульні рішення з автоматизації. 

Протокол зв’язку Modbus TCP/UDP можна використовувати через інте-

рфейси Ethernet вбудованого контролера. У цьому випадку вбудований ко-

нтролер може бути використаний в якості клієнта Modbus. 

Завдяки інтерфейсу управління на базі Web, інтегрованому в контролер, 

існує можливість відображати статичну і динамічну інформацію від контро-

лера, використовуючи стандартний браузер. Статус і діагностичні функції 

чітко відображаються на графічному інтерфейсі користувача за допомогою 

доступу із правом читання через мережеве з’єднання пристрою.  Контро-
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лери можуть працювати з використанням пам’яті параметризації, що підк-

лючається, у вигляді SD-карти. Ця пам’ять може використовуватися для збе-

реження програм і конфігурацій, які відповідають вашому проекту. 

Використання програмованих логічних контролерів PHOENIX 

CONTACT для автоматизації технологічних процесів в гірничій промисло-

вості дозволяє побудувати сучасні системи автоматичного управіління з ви-

сокими показниками надійності та можливістю web-доступу. 

Література 

1. Шахтный подъем: Научно-производственное издание/ [Бежок В.Р., Дворников 

В.И., Манец И.Г., Пристром В.А.] – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2007.-624с. 

2. Типовое  руководство по оборудованию и эксплуатации унифицированной теле-

коммуникационной системы диспетчерского контроля и автоматизированного управле-

ния горными машинами и технологическими комплексами (УТАС) в угольных шахтах. 

– Донецк, 2004. – 100 с. 

Анотація 

Проаналізовано особливості програмованих логічних контролерів PHOENIX 

CONTACT для автоматизації технологічних процесів в гірничій промисловості. Розгля-

нуто варіант впровадження сучасні системи автоматичного управіління з високими по-

казниками надійності та можливістю web-доступу в гірничу промисловість. 

         Ключові слова: Рһоепіх Сontact, підйомна установка, УТАС.  

Аннотация 

         Проанализированы особенности программируемых логических контроллеров 

PHOENIX CONTACT для автоматизации технологических процессов в горной про-

мышленности. Рассмотрен вариант внедрения современные системы автоматического 

управления с высокими показателями надежности и возможностью web-доступа в гор-

ную промышленность. 

         Ключевые слова: Рһоепіх Contact, подъемная установка, УТАС. 

 Abstract  

We analyzed the features of programmable logic controllers PHOENIX CONTACT for 

automation of technological processes in mining industry. Considered variant of implementa-

tion of modern systems of automatic control with high reliability and the ability to web-access 

in the mining industry. 

Keywords: Рһоепіх Contact, lift installation, UTAS. 
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СИНТЕЗ МОДАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРУ ОЧИСНОГО КОМБАЙНА 

Нагорний С.А. магістрант, группа СУАм-17, e-mail: 

nagornyj.sergei@gmail.com; 

Донецкий национальный технический университет г. Покровск, Украина 

Управління швидкістю подачі комбайнів для тонких пластів як існую-

чих, так і тих що розроблюються здійснюються приводами подачі в яких 

варіатором скорості є електромагнітне гальмо ковзання (ЕГК). Потрібні ста-

тичні та динамічні властивості таких приводів забезпечується системою ав-

томатичного управління (САУ). Тому дослідження та побудова систем ав-

томатичного управління приводом подачі з електромагнітним гальмо ков-

занням є актуальним науково-технічним завданням.  

  Ідею роботи є синтез модального регулятора для управління приводом 

подачі з ЕГК. Теорія модального управління виконує синтез багатоконтур-

них замкнутих САУ з заданими показниками якості. Модальний регулятор 

має декілька достоїнств: 

1. Синтезована модальна САУ не потребує перевірки на стійкість, так 

як вона повинна мати потребуючу ступінь стійкості та бути стійкою. 

2. Синтезована модальна САУ не потребує ведення додаткових кори-

гуючих приладів, так як вона сама задовольняє заданим показникам 

якості. 

3. Ведення модальних ОС не перевищує порядок об’єкту в силу їх без-

інерційності та не порушує його керованість. Саме таке є найчастіше 

при веденні пасивних інерційних коригуючих приладів. 

4. Відносна простота та економічність технічної реалізації модальних 

САУ, що суттєво зменшує їх ціну. 

 

Математична модель приводу з ЕГК має такі рівняння складається з рів-

няння моменту ЕГК(2)  : 

)(),( 42 SaiarctgMSiM M                                 (1) 

 

 

та рівняння обмотки управління 

dt

di

ai

L
iRu у 2

0

)(1
    ,                                     (2) 

 

 

 

де 
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                                       (3) 

 

- індуктивність обмотки управління буде, що є функцією току через на-

сичення магнітопроводу. 

 

 

Оскільки модальний синтез може бути виконаний для лінійних систем отри-

мано лінеаризовані рівняння приводу в околицях робочої точки, що відпо-

відає найбільш характерному режиму роботи приводу 

{

𝑑𝑤

𝑑𝑡
= 𝑀м𝑘𝑖 − 𝑀н

𝑑𝑖

𝑑𝑡
=

𝑈т

𝐿
−

𝑖𝑅

𝐿
        

                                                 (4) 

 

 

Рисунок 1 - Лінійна та нелінійна модель приводу з ЕГК у середі роз-

робки Matlab Simulink 

 

В результаті синтезу [4] отримано коефіцієнти зворотного зв’язку модаль-

ного регулятора. Для перевірки отриманих структурних та параметричних 

рішень для реального нелінійного об’єкту виконано побудову в Simulink мо-

делі нелінійної та лінеаризованої системи з модальним регулятором (рис. 1). 

Результати порівняльних досліджень наведені на рисунку 2. 
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В модельному експерименті наведено: w –  швидкість лінійною моделі, 𝑤𝑀 

– швидкість моделі з модальним регулятором, I – струм лінійної моделі, 𝐼𝑀 

– струм моделі з модальним регулятором.  

 

 

 

Рисунок 2 – Реалізації кутовою швидкості току управління САУ з модаль-

ним регулятором для нелінійної та лінеаризованої системи. 

 

Порівняння параметрів показує, що САУ привода з електромагнітним галь-

мом ковзання з модальним регулятором по всім показникам не значно, але 

перевершує лінійну САУ, по кутової швидкості та струму. У лінійній сис-

темі кутова швидкість дорівнює 1.4 с, а у САУ з модальним регулятором 

дорівнює 0.4с. Струм в лінійній системі дорівнює 1.18А, а струм САУ з мо-

дальним регулятором 1.15А. 

 

Висновок:   

Побудовано модальний регулятор привода з електромагнітним гальмом 

ковзання. Виконано порівняльні дослідження лінеаризованої і нелінійної 

системи. Отримані результати використані для модернізації САУ видобув-

ним комбайном, оснащеним приводами на основі ЕГК. 
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Анотація 

Побудовано модальний регулятор привода з електромагнітним гальмом ковзання 

для лінеаризованої та реальної нелінійної системи. Виконано порівняльні дослідження 

лінеаризованої і нелінійної системи. Отримані результати використані для модернізації 

САУ видобувним комбайном, оснащеним приводами на основі ЕГК. 

Ключові слова: математична модель, модальний регулятор, привід подачі з елект-

ромагнітним гальмом ковзання, видобувний комбайн. 

Аннотация 

Построено модальный регулятор привода с электромагнитным тормозом сколь-

жения для линеаризованной и реальной нелинейной системы. Выполнен сравнительные 

исследования линеаризованной и нелинейной системы. Полученные результаты исполь-

зованы для модернизации САУ добывающим комбайном, оснащенным приводами на ос-

нове ЭГК. 

Ключевые слова: математическая модель, модальный регулятор, привод подачи с 

электромагнитным тормозом скольжения, добывающий комбайн. 

Abstract 

A modal regulator of an actuator with an electromagnetic slide brake was constructed for 

a linearized and real nonlinear system. The comparative studies of the linearized and nonlinear 

system are fulfilled. The obtained results were used for the modernization of the UAU by a 

mining combine equipped with drives based on EGC. 

Key words: mathematical model, modal regulator, supply drive with electromagnetic 

brake slip, mining combine. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕХ-ФУНКЦІЇ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

SIMULINK МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ВИДОБУВНИМИ КОМБАЙНАМИ 

Демидов С.С. магістрант, e-mail: serjdemidov95@gmail.com; 

Степаненко В.С. магістрант, e-mail: mr.wlad@list.ru; 

Донецький національний технічний університет м.Покровськ, Україна 

З огляду на те, що видобувний комбайн є складною нелінійною автоно-

мною системою для дослідження та синтезу систем автоматичного управ-

ління видобувними комбайнами використовується математичні моделі які 

дозволяють перевірити структурні та параметричні прийняті структурні та 

параметричні рішення в реальній замкненій системі комбайн-вибій.  

Тому розробка засобів та інструментів моделювання видобувного ком-

байну, зокрема моделі формування навантаження на виконавчих органах, є 

важливою науковим та інженерним завданням. 

Метою даної роботи є з’єднання математичної моделі в MatLab з кодом, 

написаним на мові С чи С++. Вона дозволить значно прискорити процес мо-

делювання. Для виконання цієї задачі необхідно створити mex-функцію, яка 

буде викликати С код у m-функції. 

Математична модель формування навантажень на виконавчих органах, 

яка з відомих є найбільш повною та адекватною реальному процесу руйну-

вання вугільного пласта, була розроблена у вигляди m-функції, що з огляду 

на великі обчислювальні витрати було причиною довгого часу моделю-

вання. Це у свою чергу унеможливлювало використання такої моделі для 

застосування в системах реального часу. Місце вказаної моделі демонстру-

ється на моделі комбайну побудованої в Simulink (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Математична модель видобувного комбайну в Simulink  

 

Побудова С-функції включає використання таких інструментів сис-

теми matlab як: Matlab.Coder, що перетворює вхідну m-функцію в вихідний 

С-код, створення mex-функції, що являє собою інтерфейс між С-функцією, 
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та системою matlab та один з сумісних з системою matlab компіляторів з 

мовою С для отримання exe-файлу.  

Виконання технології починається з виклику MatLab Coder, для чого  

необхідно прописати coder у командному рядку. У Coder була завантажена 

m-функція моделі навантажень на шнеках комбайна. Там же налаштовані 

вхідні параметрі функцій та автоматично розроблена мех-функція, яка має 

назву k103xp_mex.mexw64. Для її використання, прописуємо виклик зви-

чайної функції, з усіма вхідними параметрами:  

[res]= k103xp_mex(xt,gs,hp,npo,vp,ap); 

де xt – координати виконавчих органів в напрямку подачі; 

gs – кут повороту виконавчих органів; 

hp – потужність пласта; 

npo – кількість положень виконавчих органів в яких обчислюються ре-

акції вибою та момент навантаження на виконавчих органів; 

vp – початкова швидкість подачі; 

ap – опірність вугілля різанню; 

Рисунок 2 – MatLab.Coder 

 

При порівнянні швидкості моделювання, у звичайній м-функції час її 

виконання складає 0.000269 секунди, а при використанні mex-функції - 

0.000059 секунд. 

Це вдосконалення дозволило пришвидшити час моделювання з 54 до 34 

секунд на інтервалі інтегруванні реального процесу у 60 секунд.  

Висновки: 

• Розроблено математичну модель формування навантажень у вигляді 

mex-функції, що дозволяє тестувати системи управління видобувними ком-

байнами на сучасних контролерах у реальному часі; 

• Ефективно виконувати завдання дослідження та оптимального син-

тезу САУ в середовищі Simulink, які потребують багатократного повто-

рення моделювання для різних наборів параметрів системи; 

• Прискорення процесу моделювання дозволяє суттєво підвищити кіль-

кість положень виконавчого органу, в яких виконується розрахунок реакцій 
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вибою та моменту навантаження, що забезпечить високу точність відтво-

рення спектру навантаження. 

Література 
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Анотація 

Розроблено mex-функцію на мові С, що є програмною реалізацією математичної 

моделі формування навантаження на виконавчих органах видобувного комбайну. Mex-

функція дозволяє прискорити обчислення навантажень майже у 5 разів та тестувати ре-

альні системи управління видобувними комбайнами в реальному часі на сучасних конт-

ролерах та ефективно виконувати завдання дослідження та оптимального синтезу САУ 

в середовищі Simulink, які потребують багатократного повторення моделювання для рі-

зних наборів параметрів системи.  

Ключові слова: m-функція, математична модель, інтегрування, С-код, Simulink, 

Coder. 

Аннотация 

Разработана mex-функция на языке С, что является программной реализацией ма-

тематической модели формирования нагрузки на исполнительных органах добываю-

щего комбайна. Mex-функция позволяет ускорить вычисления нагрузок почти в 5 раз и 

тестировать реальные системы управления добывающими комбайнами в реальном вре-

мени на современных контроллерах и эффективно выполнять задачи исследования и 

оптимального синтеза САУ в среде Simulink, требующих многократного повторения 

моделирования для различных наборов параметров системы. 

Ключевые слова: m-функция, математическая модель, интегрирования, С-код, 

Simulink, Coder. 

Abstract 

A mex-function in C has been developed, which is a programmatic implementation of a 

mathematical model for forming a load on the executive organs of a mining combine. The Mex 

function allows you to accelerate load calculations by almost 5 times and test actual real-time 

real-time control systems on modern controllers and effectively carry out research tasks and 

optimal synthesis of SAUs in the Simulink environment that require multiple repetition simu-

lations for various sets of system parameters. 

Key words: m-function, mathematical model, integration, C-code, Simulink, Coder. 
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РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ПРИСТРОЮ 

АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ВІБРАЦІЇ ВЕНТИЛЯТОРА 

ГОЛОВНОГО ПРОВІТРЮВАННЯ 

Рухов О.О., магістрант, sasharukhov@rambler.ru 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

м. Покровськ, Україна 

Актуальність досліджень 

Шахтний вентилятор головного провітрювання (ВГП) – невід’ємний 

елемент гірничодобувного підприємства, який призначений для розрі-

дження атмосфери гірничих виробок свіжим повітрям з ціллю запобігти на-

копиченню в них шкідливих та вибухонебезпечних газів. Безперервна ро-

бота ВГП є необхідною умовою функціонування шахти. ВГП – це об’єкт 

контролю розроблюваного пристрою. Сучасне гірниче підприємство є не-

можливим без примусової вентиляції. Припинення провітрювання веде за 

собою зупинку всього технологічного комплексу шахти, до підняття людей 

на поверхню, припинення роботи всіх машин і механізмів. Від надійної ро-

боти системи провітрювання повністю залежить безпека, а найчастіше і 

життя людей, що працюють у шахті. Через старіння установок, застосовува-

них у них матеріалів та умов їх експлуатації у вентиляторі відбуваються по-

ломки різного роду. Тому своєчасне виявлення неполадок в роботі вентиля-

тора є важливою умовою їх роботи.  

Мета та задачі дослідження 

Метою роботи є розробка структурної схеми пристрою автоматичного 

контролю вібрації вентилятора головного провітрювання. Для досягнення 

мети сформульовано та вирішено такі задачі: 

– обґрунтувати узагальнену структуру пристрою автоматичного конт-

ролю вібрації вентилятора головного провітрювання; 

– проаналізувати принцип дії розробленої структурної схеми пристрою 

контролю вібрації вентилятора головного провітрювання. 

Результати досліджень 

Структурну схему пристрою автоматичного контролю вібрації венти-

лятора головного провітрювання, що розробляється, наведено на рис. 1. Да-

тчик вібрації ВД1 перетворює механічні коливання в електричний сигнал, 

який пропорційний віброприскоренню. Конструкцію п'єзоелектричного ак-

селерометру наведено на рис. 2. Чутливий елемент акселерометру склада-

ється із одного або декількох дисків або пластинок із п'єзоелектричних ма-

теріалів, які щільно прилягають до металевої основи 1. Над чутливим еле-

ментом встановлена інерційна маса 3, яка притиснута шпилькою 5 (жорст-

кою пружиною) і гайкою 4. Під впливом механічних коливань інерційна 

маса m впливає на п'єзоелемент 2 із силою F, яка пропорційна прискоренню: 
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F=m·a.      (1) 

 

 
Рисунок 1. Структурна схема пристрою автоматичного контролю віб-

рації вентилятора головного провітрювання (ВД1 – датчик вібрації, ПЗ1 – 

підсилювач заряду, ЛЗ – лінія зв'язку, МАС – мультиплексор, ПФ – поло-

совий фільтр, АЦП – аналого-цифровий перетворювач, МПС – мікропро-

цесорна система, ПК – персональний комп'ютер) 

 

 
Рисунок 2. Конструкція п'єзоелектричного акселерометру 

 

Під час п'єзоелектричного ефекту на поверхні п’єзоелементу виникає 

електричний сигнал, який U пропорційний впливаючій силі F та приско-

ренню a механічних коливань, він передається за сполучним кабелем 7. Ча-

стотний діапазон від 0 до 1/3 резонансної частоти акселерометру, яка скла-

дає 30 кГц. Акселерометри мають лінійну амплітудну чутливість у робо-

чому діапазоні, стабільно працюють тривалий час, потребують тільки пері-

одичного калібрування. Для забезпечення можливість використання дов-

гого сполучного кабелю, у верхній частині датчику розташовують підсилю-

вач заряду (ПЗ1). Акселерометр з'єднується із підсилювачем заряду, створю-

ючим вхідний вимірювальний блок пристрою, який має вхідний імпеданс 

порядку декількох ГОм. Підсилювач заряду у вхідному каскаді виключає 

необхідність застосування зовнішнього попереднього підсилювача і дає мо-

жливість з'єднання акселерометру і віброметру довгим кабелем (допуска-
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ються кабелі завдовжки до декількох сот метрів) без помітної втрати чутли-

вості. Каскад електронних інтеграторів забезпечує вимірювання, як приско-

рення, так і швидкості та зсуви механічних коливань [1]. Передбачені сму-

гові фільтри можна настроювати згідно вимогам до ширини аналізованої 

смуги частот і/або робочого частотного діапазону, який використовується 

акселерометром (ГОСТ ІСО 15242-1). Ці фільтри також ефективно подавля-

ють перешкоди, які обумовлено низько- і високочастотними шумами [2]. З 

виходу блоку попередньої обробки сигнал надходить до аналого-цифрового 

перетворювача (АЦП). Для фіксації вхідного сигналу за час перетворення 

АЦП використовується пристрій вибірки-збереження, який запам'ятовує по-

точну величину аналогового сигналу та тримає його на виході до тих пір, 

поки АЦП не видасть двійковий код. З мікроконтролеру подається сигнал 

початку перетворення, а після закінчення перетворення АЦП видає сигнал 

про те, що вихідний код готовий та МК може його прочитати. 

Висновки 

У статті проведено дослідження з обґрунтування узагальненої струк-

тури пристрою автоматичного контролю вібрації вентилятора головного 

провітрювання та аналізу принципу його дії. 
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Анотація 

Представлено результати розробки та дослідження щодо узагальненої структури 

пристрою автоматичного контролю вібрації вентилятора головного провітрювання та 

аналізу принципу його дії.  

Ключові слова: вентилятор, автоматичний контроль, акселерометр, прискорення. 

Аннотация 

Представлены результаты разработки и исследования обобщенной структуры 

устройства автоматического контроля вибрации вентилятора главного проветривания и 

анализа принципа его действия. 

Ключевые слова: вентилятор, автоматический контроль, акселерометр, ускорение. 

Abstract 

The results of the development and investigation of the general structure of the device for 

main ventilation fan vibration automatic control and analysis of the principle of its operation 

are presented. 

Keywords: fan, automatic control, accelerometer, acceleration. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПТАХІВНИЧОГО КОМПЛЕКСУ 

Мордик О.О., kurtwalkir@gmail.com;  

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

Автоматизація птахофабрики з використанням продукції ОВЕН.  

Система вентиляції. 

Регулювання жалюзі на необхідний кут, здійснюється за допомогою 

програмованого контролера ОВЕН ПЛК63. На контролер з центрального 

комп'ютера по додатковому контуру пропорційного регулювання надходять 

сигнали управління (4...20 мА). За допомогою вбудованих реле ПЛК63 кон-

тролює стан одного з сервоприводів за допомогою реостата зворотного зв'я-

зку. 

Виконується авто настройка системи, в результаті один ПЛК63 управ-

ляє одночасно до 42 жалюзі. Жалюзі можуть працювати і в ручному режимі 

за допомогою блоку управління.  

На рисунку 1 зображена струк-

турна схема вентиляції. Яка склада-

ється з ПЛК63, блока ручного керу-

вання, привода, реостата.  

Автоматизації міні котельної. 

Для опалення застосовуються 

котли. Для безпечної експлуатації і 

погодо залежного управління кот-

лами була розроблена система авто-

матики на базі контролера ОВЕН 

ПЛК73. 

На передній панелі ПЛК73 орга-

нізовано спостереження за показан-

нями тиску газу, прямий/зворотної 

води, температури на вулиці, також на панелі є функція вибору робочого 

котла. Крім автоматичного передбачений ручний режим роботи. На рисунку 

2 зображена структурна схема автоматизації міні котельної. Яка складається 

з : 

1. ПЛК 73; 

2. датчик вуличної температури; 

3. датчик рівня; 

4. датчик тиску і температури; 

5. паровий котел; 

6. газовий котел; 

7. пальник. 

Лінія вагового дозування кормів. 

 
Рисунок 1. Структурна схема системи 

вентиляції 
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На основі програмованого конт-

ролера ПЛК73 була розроблена сис-

тема управління ділянкою дозування 

кормів.  

Для дозування компонентів 

комбікормів на птахофабриках за-

стосовують об'ємне і вагове дозу-

вання. Існує кілька технологічних 

схем дозування і змішування. Най-

більш поширена схема одночасного дозування всіх компонентів  

Лінія працює в автоматичному 

режимі. Лінія вагового дозування ко-

рмів зображена на рисунку 3. Яка 

складається з ПЛК73, СИ10, безкон-

тактного датчика, дозуючої заслінки, 

ваги. 

 

 

 

Література 

1. ОВЕН. Устаткування для автоматизації [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://owen.ua  

Анотація 

Представлений проект автоматизації птахофабрики з використанням обладнання 

ОВЕН.  Розглянуто особливості застосування готових рішень, які допоможуть автомати-

зувати птахофабрику, зменшити витрати на утримання, а також пришвидшити процес 

виробництва. 

Ключові слова: ПЛК, автоматизація,  регулювання. 

Аннотация 

Представленный проект автоматизации птицефабрики с использованием оборудо-

вания ОВЕН. Рассмотрены особенности применения готовых решений, которые помогут 

автоматизировать птицефабрику, уменьшить расходы на содержание, а также ускорить 

процесс производства. 

Ключевые слова: ПЛК, автоматизация, регулирования. 

Abstract  

The presented project of automation of a poultry farm with the use of OWEN equipment. 

Features of the use of ready-made solutions that help automate the poultry farm, reduce mainte-

nance costs, and speed up the production process are considered. 

Keywords: PLC, automation, regulation. 

  

 
Рисунок 2. Структурна схема автомати-

зації міні котельної 

 
Рисунок 3. Структурна схема  лінії ва-

гового дозування кормів 
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ДЕМО-СТЕНД СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВТОРЖЕНИЙ В SCADA 

Ступак Г.В., ст. преподаватель, glib.stupak@donntu.edu.ua;  

Елагина Е.С., студент 5 курса, ek.elagina95@gmail.com; 

Лебединский М., студент 5 курса,  

Прокушев А.Н, студент 6 курса, Andrii.Prokushev@donntu.edu.ua 

Донецкий национальный технический университет, Покровск, Украина 

Во всем мире неуклонно растет уровень кибер-преступности. Развитие 

Интернета и цифровая трансформация общества привела к переходу в он-

лайн практически всех процесов, что дает определенно новые возможности 

для преступников. Но что может произойти, если критически важные про-

цессы и сети станут целью для преступного сообщества?  

За последние несколько десятилетий атакам подвергалось множество 

инфраструктурных объектов, управляемых SCADA-системами, которые как 

казалось явяляются недоступными для кибер-преступников. Так, в марте 

1997 года было совершено проникновение в систему управления и контроля 

воздушного движения в Вустере (США, штат Массачусетс). 2000 год, Ав-

стралия, компания Maroochy Water System, взломана система управления 

водоснабжением, в результате чего миллионы литров сточных вод попали в 

реку.  В 2008 году была атакована система трамвайной сети в польском го-

роде Лодзь, в следствии чего 4 трамвая сошли с путей, 12 человек получили 

травмы. Не обошло стороной и Украину. В конце 2015 года страна подверг-

лась кибер-атаке на свою национальную электросеть, в результате чего 

свыше 600000 жителей остались без электричества. И это всего лишь не-

сколько примеров. 

Подобную информацию можно узнать из отчетов, на выставках, в ката-

логах продукции, но она достаточно суха. Большая часть предпринимателей 

не станет серьезно задумываться о защите промышленной и сетевой инфра-

структуры своего предприятия основываясь лишь на сухой статистике, не 

видя реальных последствий. Другое дело если визуализировавть процес и 

последствия атаки на промышленный сегмент, стать одним из учасников 

процесса - хакером, или сотрудником отдела кибербезопасности. Для этого 

необходимо реализовать демонстрационный стенд. 

Его логическая структура показана на рисунке 1. 

Стенд включает в себя такие элементы как сетевая ІР-инфраструктура, 

промышленный контроллер, исполнительные устройства, набор датчиков, 

SCADA, промышленные коммуникации. Также для его реализации необхо-

дима атакующая подсистема и непосредственно устройство защиты и про-

гнозирования возможных критических ситуаций. 
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Рисунок 1 – Логическая структура демонстрационного стенда 

 

Практическая реализация данного решения – один из элементов кон-

цепции SmartCity, а именно – интеллектуальная система уличного освеще-

ния, которая включает в себя SCADA-систему, элементы визуализации уда-

ленного рабочего места диспетчера, PLC-контроллер с подключенным 

набором датчиков и непосредственно макет системы уличного освещения. 

В таком наборе элементов можно осуществить подмену информации на 

участке датчик-контроллер, контроллер-исполнительное устройство, что 

визуально покажет включение или наоборот выключение системы в неза-

планированное время, или же некорректную работу режима изменения ин-

тенсивности и цвета. Также возможно организовать вмешательство в IP-

сегмент, через который подключена SCADA, что может привести к блоки-

рованию ручного или же автоматического режима управления. 

Разработанный демонстрационный стенд имеет следующий вид (рису-

нок 2): 

 
 

Рисунок 2 – Демонстрационный стенд 
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Анотація 

Розглянуті проблеми кіберзлочинності та наведені всесвітньо відомі приклади. За-

пропоновано створення демонстраційного стенду, який наочно покаже роботу захисного 

пристрою від несанкціонованих вторгнень на SCADA-системи. 

Ключові слова: демо-стенд, SCADA-система, кіберзлочинність.. 

Аннотация 

Рассмотрены проблемы киберпреступности и приведены всемирно известные при-

меры. Предложено создание демонстрационного стенда, который наглядно покажет ра-

боту защитных устройств от несанкционированных вторжений на SCADA-системы. 

Ключевые слова: демо-стенд, SCADA-система, киберпреступность. 

Abstract  

 

The problems of cybercrime are considered and world-famous examples are given. It is 

proposed to create a demonstration stand, which will clearly show the operation of protective 

devices from unauthorized intrusions to SCADA-systems. 

Keywords: demo-stand, SCADA-system, cybercrime. 
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РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КАНАЛУ 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІМПУЛЬСІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ 

СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ 

Аношка В.О., магістрант, vitaly.anoshka@gmail.com; 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 

м. Покровськ, Україна 

Актуальність досліджень 

Серед неруйнівного контролю окреме місце займає акустичний конт-

роль, завдяки високій швидкості дослідження різних матеріалів, при цьому 

не пошкоджуючи їх. Наразі існує велика кількість систем технічного конт-

ролю. Ультразвукові прибори, такі як дефектоскопи, товщиноміри та те-

чошукачі, мають перевагу над іншими завдяки використанню неруйнівних 

методів контролю. Однією з найбільших проблем методу акустичної емісії 

є шуми та деякі інші перешкоди. Останнім часом досягнуто великого про-

гресу в цьому питанні. Завади намагаються зменшити природним шляхом, 

якщо це стає неможливим, тоді шуми зменшують на апаратно-програмному 

рівні. 

Мета та задачі дослідження 

Метою роботи є розробка математичної моделі каналу розповсюдження 

імпульсів акустичної емісії систем діагностики трубопроводу. Для досяг-

нення мети поставлені такі задачі: обґрунтувати та розробити математичну 

модель вимірювального каналу розповсюдження імпульсів акустичної емі-

сії; розробити підсистему, що реалізує багатопроменеве поширення сигналу 

акустичної емісії. 

Результати досліджень 

Для аналізу роботи системи діагности обрано трубопровід. Математи-

чні моделі розповсюдження хвиль представлені у роботах [1, 2]. У цих ро-

ботах показано, що між реальними фізичними процесами та спрощеною мо-

деллю, яка враховує вдале застосування кореляційного аналізу, дійсно існує 

значний розрив. 

Схему типового трубопроводу технологічного процесу, який підлягає 

автоматизації наведено на рис 1. Взаємну кореляційну функцію (ВКФ) аку-

стичних імпульсів під час пошуку дефекту призначено для виявлення прос-

торового розподілення акустичного шуму між сенсорами. 

Ідеальну модель трубопроводу представлено на рис. 2. Символ Т позна-

чає фіксовану часову затримку розповсюдження акустичного сигналу за 

трубопроводом, Sa(t) і Sb(t) – шуми вимірювань та власні шуми трубопро-

воду, Xa(t) і Xb(t) – акустичні сигнали, що реєструються в місцях встанов-

лення сенсорів. 
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Рисунок 1. Схема трубопроводу, що діагностується 

 

 
Рисунок 2. Ідеальна модель трубопроводу, що діагностується 

 

Практичне застосування кореляційного методу призводить до необхід-

ності врахування відмінностей реальної ділянки, що діагностується, від її 

ідеальної моделі, наприклад, у виді, що наведено на рис. 3. Символом Hi(t) 

позначена дія лінійної фільтрації. 

 

 
Рисунок 3. Модель трубопроводу з врахуванням частотної залежності 

параметрів каналу розповсюдження акустичних імпульсів 

 

Якщо вважати, що за трубопроводом, який виготовлений із сталі марки 

17Г1С, перекачується нафта зі швидкістю 2 м/с, то коефіцієнти загасання 

для першої нормальної моди: 0,015; 1,11·10–4; 2,25·10–5; 2,53·10–6 (для частот 

0,2 кГц, 10 кГц, 20 кГц, 40 кГц). Блоки Hi(t) (див. рис. 3) реалізовані у 

MatLab за допомогою блоків Transport Delay та Analog Filter Design. Анало-

гові фільтри налаштовані завдяки коефіцієнтам (див. рис. 4). 

Коефіцієнти затримки сигналу у блоках Transport Delay розраховано зі 

швидкості розповсюдження сигналу акустичної емісії в нафті. Шуми Sa(t) і 

Sb(t) реалізовано за допомогою блоків Random Number, що генерують білий 

шум. 

Головне питання, що постає під час діагностування тривимірних сис-

тем, це багатопроменеве поширення сигналу та необхідність вірно виділити 

саме прямий сигнал від джерела до сенсорів. Багатопроменеве поширення – 

це феномен розповсюдження сигналу, в результаті якого з'являються два або 

більше шляхів прибуття сигналу до сенсору в один і той самий час або з 
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відмінністю за часом. Під час поширення виникають такі ефекти, як відо-

браження, відображення з розбиттям на множину малих хвиль та прохо-

дження хвиль через перешкоди зі зміною характеристик. 

   
Рисунок 4. Налаштування коефіцієнтів аналогового фільтру 

 

Все це кожного разу проявляється по різному. Також важливо розуміти, 

що в певних умовах окремі ефекти проявляються значно сильніше. У будь-

якому випадку ці ефекти будуть створювати умови виникнення множинних 

копій та множинних шляхів одного вихідного сигналу. Зазвичай для відби-

тих сигналів потрібно трохи більше часу, щоб дістатися до приймальної ан-

тени крізь необхідність пройти більший шлях, ніж базовий сигнал. Ця ча-

сова різниця називається затримкою розповсюдження сигналу. 

Багатопроменеве поширення реалізовано у MatLab у підсистемі 

(див. рис. 5) за допомогою блоків Gain та Transport Delay, де перший блок 

зменшував амплітуду, тобто симулював загасання хвиль, а другий утворю-

вав затримку сигналів. 

 

 
Рисунок 5. Підсистема, що реалізує багатопроменеве поширення 

сигналу акустичної емісії 

 

Різні фізичні впливи (механічні, теплові та ін.) можуть призвести до ло-

кальних змін структури матеріалу, що і є джерелом акустичної емісії. Під 

час механічного або теплового впливу на матеріал, що знаходиться в твер-

дому стані, можуть відбуватися фазові перетворення. При цьому процесі 

спостерігається імпульсний вплив перетвореної структури на навколишнє 

середовище, що викликає появу в матеріалі механічних хвиль. 
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Максимальні амплітуди і спектр частот зазначених зсувів повинні зале-

жати від імпульсів, що викликали емісію. Так, амплітуди зміщень, які поро-

джуються рухом мікротріщини, повинні значно перевершувати такі для ви-

падку руху окремих дислокацій. Тому, незважаючи на складний вид кожної 

окремої реалізації розглянутої випадкової функції в часі, при досить широ-

кому діапазоні деформацій матеріалу на тлі відносно слабкого зміни функ-

ції, повинні матися окремі імпульси великої амплітуди. Форма первісної 

хвилі зазнає істотні зміни під час поширення в середовищі матеріалу і при 

перетворенні датчиком, тому сигнал, що прийшов з датчика, досить відда-

лено нагадує вихідний сигнал від джерела. 

Висновки 

Розроблено та виконано аналіз математичної моделі трубопроводу та 

імпульсів сигналу акустичної емісії, що дозволить визначити основні хара-

ктеристики перехідних процесів у системи автоматичного керування джере-

лами імпульсів акустичної емісії систем діагностики. 
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Анотація 

Розроблено підсистему, що реалізує багатопроменеве поширення сигналу акустич-

ної емісії, що дозволить визначити основні характеристики перехідних процесів у сис-

теми автоматичного керування джерелами імпульсів акустичної емісії систем діагнос-

тики. 

Ключові слова: акустична емісія, сигнал, система діагностики, вимірювальний ка-

нал, джерело імпульсів, система керування. 

Аннотация 

Разработана подсистема, реализующая многолучевое распространение сигнала аку-

стической эмиссии, что позволит определить основные характеристики переходных про-

цессов в системе автоматического управления источниками импульсов акустической 

эмиссии систем диагностики. 

Ключевые слова: акустическая эмиссия, сигнал, система диагностики, измеритель-

ный канал, источник импульсов, система управления. 

Abstract 

A subsystem has been developed that realizes the multipath propagation of the acoustic 

emission signal, which will make it possible to determine the main characteristics of the transi-

ent processes in the automatic control system of the sources of pulses of the acoustic emission 

of diagnostic systems. 

Keywords: acoustic emission, signal, diagnostic system, measuring channel, source of 

pulses, control system. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ 

НАВАНТАЖЕННЯ ПРИВОДА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ 

ВИДОБУВНОГО КОМБАЙНА ГШ200б 

Шинкаренко  О.О.,  магістрант,  shinkarenko_oleg@mail.ua;  

ДонНТУ, Покровськ, Україна  

Видобувний комбайн  ГШ200Б є однією з останніх розробок Горлівського 

машинобудівного заводу спрямованих на потребу ринку України в високопро-

дуктивних сучасних комбайнах для виїмки тонких пластів. Комбайн обладна-

ний  безланцюговою системою подачі з двома приводами, в яких для регулю-

вання швидкості застосовані електромагнітні гальма ковзання (ЕГК). В інфор-

маційних ресурсах широко представлені технологічні та експлуатаційні пара-

метри і характеристики ГШ200Б, але інформація про систему автоматичного 

управління (САУ), що забезпечує управління технологічними режимами та за-

хисні функції відсутня. До того ж вказані особливості приводів подачі прин-

ципово передбачають наявність САУ швидкістю подачі. Іншою важливою 

ознакою сучасного комбайна є наявність САУ навантаженням приводу вико-

навчих органів, що забезпечує максимальну продуктивність комбайна.  В 

зв’язку з цим дослідження та розробка системи стабілізації навантаження при-

воду виконавчих органів є актуальним науковим та інженерним завданням. 

 Аналіз стану питання свідчить про те, що в останні роки найбільшу ак-

тивність в дослідженнях та розробках систем управління видобувними ком-

байнами для тонких пластів має кафедра автоматики та телекомунікацій Дон-

НТУ. Тому в за основу цієї роботи взяті дослідження та результати, що отри-

мані кафедрою стосовно до управління приводом подачі з ЕГК [1]. Зокрема,  

система стабілізації швидкості подачі з адаптивним ПД регулятором. Також в 

роботі використовується найбільш довершена, адекватна та повна модель фо-

рмування навантажень на виконавчих органах яка забезпечує перевірку стру-

ктурних та параметричних рішень в замкнутій системі привід подачі – ком-

байн – вибій  [2]. 

 Через те що опірність вугілля різанню змінюється вздовж лави та в пе-

ретині пласта, а також має місце присічка бокових порід та різання включень, 

контур стабілізації навантажень має змінний коефіцієнт передачі. Зміна зна-

чення коефіцієнта пропорційна  опору різанню і тільки при роботі по вугіллю 

становить до 2,5.  Це практично унеможливлює використання пропорційного 

або пропорційно – диференційного закону регулювання навантаження. Тому 

доцільно використання інтегрального закону регулювання, що зробить сис-

тему астатичною і в режимах з малими збуреннями, близьких до сталих, забез-

печить близьку до нульової помилку регулювання. 

Для виконання досліджень отримана та побудована в Simulink  матема-

тична модель CАУ видобувним комбайном, представлена  на рис.1. 
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Рисунок  1 – Реалізація САУ комбайном в середовищі Simulink 

 

В моделі  контур слідкуючої системи управління швидкістю подачі є 

адаптивним по відношенню до положення робочої точки струму управління. 

Коефіцієнт при похідній  по швидкості подачі адаптується до зміни індуктив-

ності обмотки управління електромагнітного гальма при зміні  струму управ-

ління. 

 

Рисунок  2 – Реакція САУ на збурення (А) по опірності різанню  

 

 На рис. 2 наведені наступні процеси: Мво – сумарний момент наванта-

ження на шнеках комбайна; Vп – швидкість подачі (або кутова швидкість 

приводного колеса рад/с); І – струм управління в обмотці збудження елект-

ромагнітного гальма ковзання. 
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 Висновки. Досліджено та побудовано САУ видобувним комбайном 

ГШ200Б  з І регулятором  в контурі стабілізації навантаження на шнеках та 

адаптивним контуром управління  приводом подачі. Результати моделю-

вання свідчать про аперіодичну стійкість перехідних процесів при відпра-

цюванні збурень та цілком достатні показники якості стабілізації наванта-

жень на виконавчих органах. 
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Анотація 

Досліджено та побудовано САУ видобувним комбайном ГШ200Б  з І регулятором  

в контурі стабілізації навантаження на шнеках та адаптивним контуром управління  при-

водом подачі. Результати моделювання свідчать про аперіодичну стійкість перехідних 

процесів при відпрацюванні збурень та цілком достатні показники якості стабілізації на-

вантажень на виконавчих органах. 

Ключові слова: система управління, навантаження, математична модель, видобув-

ний комбайн. 

Аннотация 

Исследована и разработана   САУ очистным комбайном ГШ200Б с I регулятором в 

контуре стабилизации нагрузок на шнеках и адаптивным контуром управления приво-

дом подачи. Результаты моделирования свидетельствуют об апериодической устойчиво-

сти переходных процессов при отработке возмущений и вполне достаточные показатели 

качества стабилизации нагрузок на исполнительных органах. 

Ключевые слова: система управления, нагрузки,  математическая модель, очистной 

комбайн,  

Abstract  

The control system of GSh200B shearer with I regulator in the stabilization circuit of the 

screw loads and the adaptive control loop of the feed drive has been studied and developed. The 

results of the simulation testify to the aperiodic stability of the transient processes during the 

development of perturbations and quite sufficient indicators of the quality of stabilization of 

loads on the executive organs. 

Keywords: control system, loads, mathematical model, shearer. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЯГКИХ ЗАХВАТНИХ 

УСТРОЙСТВ  

Федчишина М.В., e-mail: masus.m35@gmail.com;  

Бортникова В.О., e-mail: viktoriia.bortnikova@nure.ua 

Волкова М.А., e-mail: mariia.volkova@nure.ua 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 

 Харьков, Украина 

Инженеры-робототехники стремятся использовать мягкие и гибкие ма-

териалы в конструкциях роботов, манипуляторов, захватных устройствах. 

Мягкие роботизированные манипуляторы, изготовленные из мягких мате-

риалов, подвергаются непрерывной упругой деформации и производят дви-

жение с гладкой опорной кривой. Эти манипуляторы обладают значитель-

ными преимуществами по сравнению с традиционными манипуляторами 

из-за их способностей взаимодействия с окружением, а также с хрупкими 

предметами. 

Мягкие роботизированные манипуляторы сложны как в дизайне, так и 

в моделировании и изготовлении. Одной из главных задач при изготовлении 

таких роботов, является выбор материала, который должен иметь высокую 

устойчивость к растяжениям и к деформациям. Однако большинство из ис-

пользуемых материалов обладает недостаточно высокой прочностью, жест-

костью. Вследствие чего изготовленные из таких материалов захватные 

устройства и детали очень часто выходят из строя, таким образом, суще-

ствует необходимость проведения исследования материалов для создания 

элементов мягких моделей, которые влияют на качество работы конструк-

ции [1]. 

Жесткость материала влияет на то, какое давление требуется для изгиба 

привода мягкого захвата. Существует множество различных типов матери-

алов используемых для создания мягких захватных устройств. Наиболее ча-

сто мягкие захватные устройства изготавливают по средствам заливки ма-

териалов в пресс-формах. Проведя анализ материалов, которые использу-

ются для заливки материалов в пресс-форму, принято решение разделить их 

на две группы: материалы с высокой деформацией и низкой жесткостью, 

материалы с низкой деформацией и высокой жесткостью. 

Материалами с высокой деформацией и низкой жесткостью являются: 

силикон Ecoflex от компании Smooth-On, Inc. и силикон Elastosil M4601 от 

Wacker Chemie AG; а материалами с низкой деформацией и высокой жест-

костью: силикон PDMS (Sylgard 184 от Dow Corning Corp.), ткани (напри-

мер, стекловолокно), бумага с добавлением силиконового каучука [2]. 

Результаты проведенного сравнительного анализа свойств материалов 

используемых для изготовления мягких захватных устройств, представлено 

в таблице 1. 

http://www.smooth-on.com/Silicone-Rubber-an/c2_1115_1130/index.html
http://www.wacker.com/cms/en/products-markets/products/product.jsp?product=9125&country=US&language=en
http://www.dowcorning.com/applications/search/products/Details.aspx?prod=01064291
http://www.dowcorning.com/applications/search/products/Details.aspx?prod=01064291
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Таблица 1. Сравнительные анализ свойства материалов 

Свойства, единицы измерения Ecoflex Elastosil PDMS Бумага 

Твердость, Shore A 30 28 48 15 

Плотность, г /см3 1,07 1,14 1,04 0,73 

Относительное удлинение при 

разрыве, % 

900 700 85 28 

Прочность на разрыв, Н/мм² 6,65 6,5 6,2 5,8 

 

На рис. 1, представлены графики зависимости увеличения объёмов ма-

териала от приложенного давления, для сравнения конструкций, изготов-

ленные из материалов двух групп: Ecoflex и PDMS (рис.1а), а также Elastosil 

и бумага (рис.1б). 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1. Сравнения материалов: а) Ecoflex и PDMS , б) Elastosil и бумага 

 

На данном рисунке: 1 – это наполнения за счет добавления давления, а 

2 – выпускания в зависимости объёма от давления.  

Из проведенного анализа видно, что Ecoflex имеет более низкую жест-

кость, чем Elastosil, и в результате модель, изготовленная из силикона марки 

Ecoflex имеет большее увеличение объема для более низкого приложенного 

давления. Так же у Ecoflex материалов полимеризация происходит при ком-

натной температуре с незначительной усадкой, что являться большим пре-

имуществом. После полной полимеризации данный силикон представляют 

собой очень мягкий, прочный и хорошо тянущийся материал, без липкой 

поверхности. При растягивании силикон во много раз превышать ориги-

нальный размер без опасности разрывов, приобретая впоследствии исход-

ную форму без искажений. 

Силикон PDMS имеет очень похожие характеристики сравнительно с 

Ecoflex, высокую эластичность, что позволяет защитить детали от механи-

ческих воздействий и периодических перепадов температур, превосход-

ными диэлектрическими свойствами, влагостойкостью, огнестойкостью, 

виброударопоглощением. Однако имея низкую вязкость и деформацию для 

данного материала необходимо приложения высокого давления, что явля-

ется большим недостатком. 
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В результате проведенного анализа определены материалы и их свой-

ства. Построены графики показывающие увеличения объёмов материала в 

зависимости от приложенного давления для работы с ними. Это позволило 

сделать вывод, что материалы с высокой деформацией и низкой жесткостью 

силиконы марок Ecoflex и Elastosil будут деформироваться больше при за-

данном небольшом давлении, чем материалы с низкой деформацией и вы-

соким уровнем жесткости. Таким образом, для изготовления новых кон-

струкций захватных роботов необходимо проводить дальнейшее исследова-

ние с использованием различных комбинаций материалов, их влияния на 

поведения приводов в конструкциях мягких захватов и определить наиболее 

подходящую комбинацию материалов. Это позволит получить оптималь-

ные значения свойств материала (высокая устойчивость к растяжениям и к 

деформациям) и показателей надежности мягких захватных устройств, та-

кие как полный срок службы, наработка на отказ и др., обеспечиваемые вы-

сокой прочностью и жёсткостью материалов. 
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Аннотация 

В данной работе проведен анализ материалов, которые используются для изготов-

ления мягких захватных устройств. Выявлены недостатки материалов и их влияние на 

качество роботы конструкции. Проведенное сравнение материалов позволило построить 

графики зависимости увеличения объёмов от приложенного давления для двух групп ма-

териалов. 

Ключевые слова: материал, жесткость, деформация, мягкие захватные устройства. 

Анотація 

В даній роботі проводиться аналіз матеріалів, які використовуються для виготов-

лення м'яких захватних пристроїв. Виявлені недоліки матеріалів та їх вплив на якість 

роботи конструкцій. Проведено порівняння матеріалів, яке дозволило побудувати гра-

фіки залежності збільшення об'єму від прикладеного тиску для двох груп матеріалів. 

Ключові слова: матеріал, жорсткість, деформація, м'які захватні пристрої. 

Abstract 

In this paper, the analysis of materials used for the processing of soft gripping devices has 

been carried out. The defects of materials and their influence on the quality of the robot of the 

design are revealed. The comparison of materials made it possible to build graphs of the de-

pendence of increasing their volumes on the applied pressure for the two groups of materials. 

Keywords: material, stiffness, deformation, soft gripping devices. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБУ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДИНАМІЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ВИДОБУВНИМ    КОМБАЙНОМ З ПРИВОДОМ ПОДАЧІ З 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ГАЛЬМОМ КОВЗАННЯ 

Косинський  І.С,  магістрант,  kosinskiyvan9@gmail.com;  

ДонНТУ, Покровськ, Україна  

Аналіз виробничої діяльності фірм виробників та  розробників вугільних 

комбайнів, а також розробників та виробників систем автоматичного управ-

ління їх технологічними режимами свідчить про стійкий хоч і не масовий по-

пит  на сучасні високотехнологічні видобувні комбайни для тонких пластів. 

Тому роботи, спрямовані на дослідження, модернізацію та створення систем 

автоматичного управління видобувними комбайнами, є вельми актуальним 

науково – технічним завданням. 

Метою роботи є вдосконалення динамічних характеристик системи авто-

матичного управління  видобувним комбайном з  вбудованою системою по-

дачі, привід якої обладнаний електромагнітним гальмом ковзання в якості ва-

ріатора швидкості. 

Основним конструктивним елементом системи  автоматичного управ-

ління (САУ), що найбільше впливає на час перехідних процесів розгону та га-

льмування комбайна в режимі стабілізації навантаження на виконавчих орга-

нах,  є електромагнітне гальмо ковзання (ЕГК). Саме обмотка збудження 

гальма є найбільш інерційною ланкою з найбільшою часовою характеристику, 

яка до того ж є функцією струму управління, що особливо негативно впливає 

на динаміку, коли мають місце відносно невеликі струми управління [1].  

Ідеєю роботи є зменшення часової характеристики обмотки ЕГК  за раху-

нок включення додаткового резистора послідовно з обмоткою. Таке рішення 

цілком піддається реалізації, тому що гальмо має систему водяного охоло-

дження і 2 – 3 кВт тепла, що виділятиме додатковий резистор, будуть відводи-

тись такою системою. Перевірка ефективності прийнятого рішення виконана 

в порівняльних дослідженнях двох ідентичних моделей САУ, в одній з яких 

підвищувався активний опір обмотки збудження ЕГК. 

Математичну модель САУ комбайном, що використовується в досліджен-

нях, наведено нижче.           

Позначення в моделі:   -  кутова швидкість привода подачі; J  -   мо-

мент інерції приводу, приведений до приводного колеса; M - обертаючий 

момент приводу, приведений до приводного колеса;  нM  - момент наванта-

ження приводу; i - струм управління в обмотці збудження гальма;
0

0



 
S - 

ковзання гальма, 0 - кутова швидкість асинхронного двигуна з врахуванням 

редукції. тU  - напруга на виході керованого  
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тиристорного випрямляча, який живить обмотку збудження ЕГК; U - 

напруга, що підводиться до керованого тиристорного випрямляча; u - сиг-

нал управління  тиристорним випрямлячем; mu - рівень обмеження сигналу 

управління  на виході ПД регулятора; y - сигнал на виході нелінійної ланки 

обмеження з коефіцієнтом передачі ПД регулятора k на лінійному інтервалі; 

ПДu - сигнал управління  ПД регулятора; дk - коефіцієнт при похідній в сиг-

налі  ПД регулятора;  - сигнал  розузгодження по швидкості; Iuv   - за-

вдання по швидкості подачі, що виробляється І регулятором; i - сигнал  ро-

зузгодження по струму; звоi - завдання по струму електродвигуна привода 

виконавчих органів; воi - струм  електродвигуна привода виконавчих орга-

нів. 

       На рис. 1 наведено побудовані в  Simulink моделі САУ вихідного 

та прискореного приводів. В обмотку прискореного приводу включено ре-

зистор, опір якого втричі більше ніж опір власне обмотки. Результати по-

рівняльних досліджень двох САУ наведені на рис. 2 та 3. 
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Рисунок  1 – Моделі САУ комбайном з прискореним та неприскореним приво-

дом подачі з ЕГК 

Рисунок  2 – Рухи швидкості подачі і струму управління при  відпрацюванні 

САУ  стрибків опірності різанню: прискорений привід – голуба та синя лінія відпо-

відно, вихідний привід – відповідно пурпурна та червона лінія 

Показані результати свідчать про суттєве скорочення часу перехідних про-

цесів в системі по відпрацюванню збурень по опірності різанню і, отже, ефе-

ктивності розглянутого способу. 
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Рисунок  3 – Відпрацювання САУ збурень по опірності вугілля різанню: момент на 

шнеках в вихідній системі – червоний, в прискореній – синій. 

 

Наведений результат показує скорочення часу регулювання наванта-

ження на шнеках на  0,4с, що суттєво знижає вірогідність перекидання 

електродвигуна  виконавчих органів  при ударних навантаженнях.  

Література 

1. Поцепаєв В.В., Шмідт Ю.Б., Мамедов Р.Р. Адаптивна система автоматичного 

управління приводом подачі з електромагнітним гальмом ковзання. / В.В. Поцепаєв, 

Ю.Б. Шмідт, Р.Р. Мамедов // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Обчислювальна техніка та 

автоматизація. - 2017. - Вип. 1 (30). - С.16-26. 

Анотація 

Досліджено спосіб прискорення перехідних процесів САУ видобувним комбайном 

з приводом подачі на основі електромагнітного гальма ковзання. Прискорення досяга-

ється включенням додаткового резистора в обмотку гальма. Показано поліпшення якості 

управління при відпрацюванні системою збурень. 

Ключові слова: система управління, видобувний комбайн, математична модель. 

Аннотация 

Исследован способ ускорения переходных процессов САУ очистным комбайном с 

приводом подачи на основе электромагнитного тормоза скольжения. Ускорение дости-

гается включением дополнительного резистора в обмотку тормоза. Показано улучшение 

качества управления при отработке системой возмущений. 

Ключевые слова: система управления, очистной комбайн, математическая модель. 

Abstract  

The method of accelerating the transient processes of the automatic control system of a 

shearer with a drive based on an electromagnetic slip brake was studied. Acceleration is 

achieved by including an additional resistor in the brake winding. An improvement in the qual-

ity of control under disturbances in the system is shown. 

Keywords: control system, shearer, electromagnetic  slip brake, mathematical model.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПАРАМЕТРОВ 

МЭМС АКСЕЛЕРОМЕТРА  

Невлюдов И.Ш., д.т.н., проф. e-mail: igor.nevliudov@nure.ua;  

Бортникова В.О., e-mail:viktoriia.bortnikova@nure.ua 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 

 Харьков, Украина 

Сегодня большинство эффективно функционирующих промышленных 

предприятий, изготавливающих МЭМС акселерометры, переходят на авто-

матизированное проектирование этапов их жизненного цикла. Одними из 

самых важных и трудоемких этапов разработки нового или модификации 

существующих МЭМС акселерометров являются разработка технологиче-

ских процессов (ТП) изготовления, выбор оборудования, оснастки, матери-

алов и т.д. На этих этапах ведется работа с большими объемами данных. Для 

обеспечения эффективной работы системы автоматизированного проекти-

рования необходимо использовать новые методы автоматизированного про-

ектирования ТП изготовления МЭМС акселерометров. Одними из эффек-

тивных методов автоматизированного проектирования ТП является исполь-

зование метода поиска-аналогов, однако из-за отсутствия классификаторов 

МЭМС акселерометров его невозможно использовать. После создания клас-

сификатора МЭМС акселерометров [1] необходимо учитывать, что различ-

ные имеют различную степень важности. Для этого определим весовые ко-

эффициенты для каждого параметра МЭМС акселерометра.  

Для определения весовых коэффициентов существует множество мето-

дов таких как: метод ранжирования; метод приписывания балов; числовой 

метод; метод анализа иерархий; метод модифицированной главной компо-

ненты; метод рандомизированных сводных показателей; формулы 

Фишберна. 

Для использования методов ранжирования и приписывания балов необ-

ходимо проводить опрос экспертов в данной области и иметь сведения о 

компетентности самих экспертов, что имеет ряд трудностей [2]. Числовой 

же метод позволяет определить весовые коэффициенты только на основе 

конкретных числовых значений [2]. 

Метод анализа иерархий [3-4] по сравнению с предыдущими методами 

имеет преимущества: нет необходимости опрашивать экспертов, нет необ-

ходимости знать конкретное значение параметров МЭМС акселерометров, 

однако необходимо ответить на вопрос во сколько раз один показатель важ-

нее другого и составить советующую матрицу парных сравнений и прове-

рить ее согласованность.  

Метод модифицированной первой главной компоненты [5] достаточно 

трудоемкий, зависит от собственных значений ковариационной матрицы, 

которая определяется конкретными числовыми значениями. 
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Метод рандомизированных сводных показателей [6] имеет преимуще-

ства связанные отсутствием необходимости проведения опроса у экспертов, 

знания числовых значений параметров, установить зависимость дискрет-

ного шага от количества рассматриваемых параметров МЭМС акселеромет-

ров, сложность алгоритмов перебора, требующую программную реализа-

цию метода, которая является сложной задачей.  

Формулы Фишберна [7] имеют ряд преимуществ: отсутствие необходи-

мости опроса экспертов, отсутствие ограничительных условий при реализа-

ции, возможность дополнить информацию, отсутствие сложных алгоритмов 

перебора, возможность изменения дополнительной информацию. Таким об-

разом, предлагается использовать формулы Фишберна для расчета весовых 

коэффициентов параметров МЭМС акселерометра. 

Упорядочим параметры МЭМС акселерометров по мере убывания их 

важности: 

 
.CrCIFElHSmSsLsTr

TkDrStnLfRyRmSxSgSTSeA




 (1) 

Таким образом, из формуле (1) следует, что весовые коэффициенты 

представляют собой арифметическую убывающую прогрессию и могут 

быть определены по первой формуле Фишберна: 
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где m – количество параметров МЭМС акселерометра, i – порядковый 

номер параметров МЭМС акселерометра в формуле (1). 

Проведем расчеты весовых коэффициентов для параметров МЭМС ак-

селерометров по формуле (2) и запишем результаты: 
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Определённые весовые коэффициенты параметров МЭМС акселеро-

метров с помощью первой формулы Фишберна позволят учесть значимость 

каждого из параметров при выборе МЭМС акселерометра-аналога. Исполь-

зование такого просто метода позволит легко встроить его в программный 

модуль автоматизированной системы проектирования ТП изготовления 

МЭМС акселерометров без значимого затраты вычислительных ресурсов, с 
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возможность пересчета значений при смене последовательности упорядо-

ченности значимости параметров если это необходимо.  
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Аннотация 

В данной работе проведен анализ методов определения весовых коэффициентов. 

Проведенное сравнение методов и выбрана формула Фишберна для расчета весовых ко-

эффициентов параметров МЭМС акселерометров. Рассчитаны весовые коэффициенты 

параметров МЭМС акселерометров. 

Ключевые слова: МЭМС, акселерометры, весовые коэффициенты, формула 

Фишберна. 

Анотація 

У даній роботі проведено аналіз методів визначення вагових коефіцієнтів. Прове-

дене порівняння методів і обрана формула Фішберна для розрахунку вагових 

коефіцієнтів параметрів МЕМС акселерометрів. Розраховані вагові коефіцієнтомти па-

раметрів МЕМС акселерометрів. 

Ключові слова: МЕМС, акселерометри, вагові коефіцієнти. 

Abstract 

In this teziz, an analysis of methods for determining weight coefficients is carried out. 

The comparison of the methods was carried out and the Fishburn formula was chosen to calcu-

late the weight coefficients of the MEMS accelerometer parameters. The weight coefficients of 

the parameters of MEMS accelerometers are calculated. 

Key words: MEMS, accelerometers, weights. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ УДАРНО-ИМПУЛЬСНОЙ ШТАМПОВКЕ 

Гавриленко Дарья Юрьевна, студентка, dasha1119888@rambler.ru 

Роменский Вячеслав Иванович, канд. техн. наук, доцент 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, 

Украина 

 

Сущность метода ударно-импульсной штамповки заключается в том, 

что штамповка деталей осуществляется импульсом высокого давления , со-

здаваемого в результате быстродвижущегося бойка по замкнутому объему 

жидкости или эластичной среды, заполняющего рабочую камеру. 

В настоящее время разработана гамма машин для импульсной штам-

повки жидкостью и эластичной средой. Наибольшее распространение полу-

чило оборудование моделей Т-1324 и ТА-1324, на котором возможно выпо-

лнение ряда типовых деталей листовой и пространственной формы, толщи-

ной от 0.1 до 4.0 мм. Машина мод. Т1324 (рис. 1), имеющая составную ста-

нину рамного типа, включает в 

себя блоки — ударный 1 и привода 

3, дозатор 4, гидропневматическую 

систему. Ударный блок 1 обеспечи-

вает: дозирование и накопление 

объема сжатого воздуха, разгон и 

удар бойка по жидкости, взвод 

бойка в исходное положение, ввод 

контейнера с технологической 

оснасткой в рабочую зону, прижим 

оснастки к выходному сечению ра-

бочей камеры, необходимый ре-

жим работы оснастки, вывод кон-

тейнера, выталкивание готового 

изделия. Блок привода 3 и гидроп-

невматическая система 2 обеспечи-

вает функционирование гидравли-

ческих и пневматических механиз-

мов пресса. С помощью дозатора 4 рабочая камера наполняется станочной 

эмульсией в необходимом количестве. Предельные технологические возмо-

жности ударно-импульсных прессов (Т-1324 и ТА-1324) оцениваются по ве-

личине давления, эквивалентного статическому (𝑃экв). При максимально за-

пасенной энергии, равной для данного оборудования 25 кДж, средняя вели-

чина давления на заготовку, эквивалентна статическому, составляет: для 

пресса Т-1324 до 150 МПа; для пресса ТА-1324 до 300 МПа. Потребное да-

вление 𝑃𝑛 для формообразования деталей определяется по формуле: 
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    Pn = δвS
R1+R2

R1∙R2
,        (1) 

где R1 и R2 — минимальные радиусы кривизны на поверхности детали, 

мм, S — толщина детали, мм, δв — предел прочности материала, кг
мм2⁄ . 

 

Если для данного оборудования Pэкв = Pn, то данная деталь может быть 

отштампована на прессе без дополнительных технологических приемов. 

Для определения запасенной энергии (Езап) можно использовать уравнение: 

  

      Езап =
Еф

η
,         (2) 

где Еф — энергия формообразования, η - к.п.д. пресса. 

 

Энергия формообразования детали определяется по формуле: 

 

     Еф = 0,8 ∙ 10−2LSδв,        (3) 

где L — периметр вытягиваемой детали в плане; S — толщина загото-

вки.  

  

Запасенная энергия Езап, которая равна полной энергии удара для про-

цесса вытяжки детали произвольной формы, определяется по формуле: 

 

     Езап = 0,8 ∙ 10−2 1

η
LShδв,       (4) 

где L, S, h — размерности в мм, а δв — кг
мм2⁄ . 

 

При отработке технологического процесса и штамповки установочной 

партии деталей все силовые и энергетические параметры уточняются и ко-

рректируются для обеспечения стабильности и качества штамповки серии 

деталей. Перспективными направлениями в развитии метода ударно-импу-

льсной штамповки является разработка и изготовление нового поколения 

оборудования более мощной энергоемкости и обеспечивающего изготовле-

ние крупногабаритных деталей, а также разработка новых, более эффектив-

ных методов интенсификации процесса. Для получения сложнорельефных 

тонколистовых деталей отвечает метод формообразования на основе техно-

логии и оборудования пневмоударной штамповки жидкостью или эластич-

ной средой. 
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Аннотация 
 Предоставлена информация об ударно-импульсной штамповке. Рассмотрен метод 

изготовления деталей и импульсная пневматическая машина, с помощью которой они 

изготавливаются. Рассмотрены перспективные направления в развитии данного метода. 

Ключевые слова: ударно-импульсная штамповка, деталь, технологический про-

цесс, энергия. 

Анотація 
Наведена інформація про ударно-імпульсне штампування. Розглянуто метод ви-

готовлення деталей і імпульсна пневматична машина, за допомогою якої вони виготов-

ляються. Розглянуто перспективні напрямки в розвитку даного методу. 

Ключові слова: ударно–iмпульсне штампування, деталь, технологічний процес, 

енергія. 

Abstract 
The information on shock-pulse stamping is given. The method of manufacturing parts 

and an impulse pneumatic machine with the help of which they are manufactured are 

considered. Prospective directions in the development of this method are considered. 

Keywords: shock-pulse punching, part, technological process, energy. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ 

АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИВОДОМ В ВИНЕСЕНІЙ 

СИСТЕМІ ПОДАЧІ ВИДОБУВНОГО КОМБАЙНА 

Кущ  Г.І.,  магістрант,  germankushchlion31@gmail.com;  

ДонНТУ, Покровськ, Україна  

 Винесена система подачі (ВСП) використовується для переміщення 

видобувних комбайнів для тонких пластів КА85, УКД200-250, ГШ200В. Го-

ловною перевагою цієї системи подачі є те, що винесені з конструкції ком-

байна на штреки приводи дозволяють на третину  скоротити довжину кор-

пусу комбайна, що вкрай важливо при виїмці тонких пластів з неспокійною 

гіпсометрією. 

 Варіатором швидкості подачі в приводах ВСП є електромагнітне га-

льмо ковзання (ЕГК), а  в попередній конструкції – електромагнітна муфта 

ковзання. Ці пристрої мають м’які природні механічні характеристики, тому 

необхідну форму механічних характеристик та динамічні властивості при-

вода забезпечує система автоматичного управління (САУ). 

 САУ приводом з муфтою було розроблено на початку 80-тих років в 

НВО «Автоматгормаш» та під назвою КД-А випускалася серійно близько 

двадцяти років Макіївським заводом шахтної  автоматики. З заміною муфти 

на більш потужне гальмо ковзання, датчика кутовою швидкості та керова-

ного випрямляча, САУ приводом з ЕГК отримала назву «РЕТ» і виробля-

ється понині. Така апаратура  входить до складу винесеної системи подачі 

ВСПК, що виробляється харківським заводом «Світло шахтаря». При цьому 

структурні та параметричні рішення системи, що були прийняті ще при ро-

зробці КД-А, були перенесені в апаратуру РЕТ без суттєвих змін, необхід-

них для врахування статичних та динамічних характеристик нового при-

воду. В зв’язку з викладеним,  дослідження та модернізація САУ приводом 

з ЕГК є актуальним   науково – технічним завданням. 

 Останні роботи за вказаною тематикою доводять, що САУ приводом 

з ЕГК має бути адаптивною по відношенню до положення робочої точки 

привода. Це має бути враховано в дослідженнях. 

 Метою роботи є дослідження та розробка адаптивної системи автома-

тичного управління приводом з ЕГК в винесеній системі подачі. 

Для вирішення завдань роботи на основі наукових робіт останніх ро-

ків розроблено математичну модель замкненої системи привід подачі – ком-

байн – вибій, в якій враховано властивості системи та впливи на неї, що в 

достатній мірі адекватно дозволяє відтворювати процеси  управління при-

водом та комбайном. Математична модель системи автоматичного управ-

ління винесеним приводом подачі з ЕГК має вид 

mailto:germankushchlion31@gmail.com
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Тут:  

m   – маса комбайна, кг; 
x   – узагальнена координата переміщення центра мас корпусу 

комбайна, м; 

пF  - пружне зусилля в робочій гілці тягового ланцюга, Н; 

)( xrcFп   , 
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с  – жорсткість робочої гілки  тягового ланцюга, Н/м; 

зr – радіус приводної зірки, м; 

  - узагальнена координата вихідного валу привода  подачі, рад; 

E  – погонна жорсткість тягового ланцюга, Н; 

рL  - довжина робочої гілки  тягового ланцюга, м; 

дF  - дисипативна сила в робочій гілці тягового ланцюга, Н; 
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 - коефіцієнт дисипативних втрат, кг/с; 

  - коефіцієнт внутрішнього тертя; 

лm - маса робочої гілки  тягового ланцюга, кг; 

тF  - сила тертя опор комбайна об напрямні, Н; 
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);)(( aт RgmxF       
21 aаa RRR  ; 

21
, aа RR сили вертикальних реакцій вибою на випереджаючому й відс-

таючому  шнеках, Н; 

)(x  - коефіцієнт тертя опор комбайна об напрямні; 

 );)(()( 421
3 xaeaaxsignx
xa  


  

4321 ,,, aaaa   -  позитивні константи; 

вF - сила опору переміщенню верхньої холостої гілки  тягового   лан-

цюга в напрямних, Н; 

ввв кLF  ; 

вк  - коефіцієнт питомих втрат, що залежить від зігнутості  конвеєрного 

става, конструкції напрямних, кількості та вологості штибу, Н /м;  

вL - довжина верхньої холостої гілки  тягового ланцюга, м; 

21 bbb RRR   - сили горизонтальних реакцій вибою на відстаючому й 

випереджаючому шнеках, Н; 

);sin( пск gmF   - сила, що скочує, п -  кут нахилу пласта;  

J  - сумарний момент інерції ведених частин приводу подачі,  кг   м2; 

М - обертаючий момент приводу подачі, Н   м; Значення J , М приве-

дені до вихідного валу привода подачі. 

нM  - момент навантаження привода; 

 i - струм управління в обмотці збудження гальма; 

 
0

0



 
S  - ковзання гальма, 0 - кутова швидкість асинхронного дви-

гуна привода подачі з врахуванням редукції.  

р
F  - сила опору переміщенню робочої гілки  тягового ланцюга в напря-

мних, Н;  
р

кFF
0р

 ; 

0
F  -  зусилля, необхідне для протягання незакріпленого ланцюга в 

 напрямних,  Н, визначається експериментально ; 

р
к  - коефіцієнт, що враховує вигини конвеєрного става; 

нF   - зусилля в нижній гілці тягового ланцюга, Н; 

тU  - напруга на виході керованого тиристорного випрямляча, яка пода-

ється на обмотку збудження ЕГК; 

U - напруга, що підводиться до керованого тиристорного випрямляча; 

u - сигнал управління  тиристорним випрямлячем; 

mu - рівень обмеження сигналу управління  на виході ПД регулятора; 

y - сигнал на виході нелінійної ланки обмеження з коефіцієнтом пере-

дачі ПД регулятора k на лінійному інтервалі; 

ПДu - сигнал управління  ПД регулятора; 
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дk - коефіцієнт при похідній в сигналі  ПД регулятора;  

 - сигнал  розузгодження по швидкості; 

v  - завдання по швидкості подачі 

        Таким чином, визначено основний зміст математичної моделі дос-

ліджуваної системи. 
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Анотація 

Розроблено математичну модель системи автоматичного управління винесеним 

приводом подачі з електромагнітним гальмом ковзання в замкненій системі привід по-

дачі – комбайн – вибій. Модель враховує зв’язки та властивості системи, а також впливи 

на неї, що в достатній мірі адекватно дозволяє відтворювати процеси  управління приво-

дом та комбайном.   

Ключові слова: система управління, математична модель, привід подачі, видобув-

ний комбайн. 

Аннотация 

        Построена математическая модель системы автоматического управления вынесен-

ным приводом подачи с электромагнитным тормозом скольжения в замкнутой системе 

привод подачи - комбайн - забой. Модель учитывает связи и свойства системы, а также 

воздействия на нее, что в достаточной мере адекватно позволяет воспроизводить про-

цессы управления приводом и комбайном. 

         Ключевые слова: система управления, математическая модель, привод подачи, 

очистной комбайн. 

Abstract  

A mathematical model of the automatic control system of the remote feed drive with an 

electromagnetic slip brake in a closed system ‘feed drive – shearer – coal  seam’   is developed. 

The model takes into account the links and properties of the system, as well as the impacts on 

it, which adequately allows  reproduce  the control processes by the feed drive and shearer. 

 Keywords: control system, mathematical model, feed drive, coal shearer. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА КОМПЕНСАЦІЙНОГО 

РЕГУЛЯТОРА НАВАНТАЖЕННЯ ВИДОБУВАНОГО КОМБАЙНУ 

Стоян Є.В.,  магістрант,  stoyanchik1001@gmail.com; 

Поцепаєв В.В., к.т.н., доцент, valerii.potsepaiev@donntu.edu.ua  

ДонНТУ, Покровськ, Україна  

Огляд літератури з автоматизації вугільних комбайнів показує, що сис-

тема автоматичного управління  видобувним комбайном є автоколивальною 

системою. Це обумовлено характером взаємодії виконавчих органів комбайна 

з руйнованим пластом, нелінійною залежністю сили тертя в опорах комбайна 

від швидкості подачі та вертикальних складових сил реакції вибою на викона-

вчих органах, а також, у випадку ланцюгової системи подачі, наявністю пруж-

ного тягового ланцюга. 

В безланцюговій системі подачі періодичні складові збурень на виконав-

чих органах – моменту навантаження та сил реакції вибою є слідством їх кіне-

матичної неврівноваженості, яка визначається схемою розстановки ріжучого 

інструмента та числом заходів шнека  – одним або двома.  Відповідно до цього 

в спектрі збурень в системі мають місце частоти  кратні частоті обертання ви-

конавчих органів. В разі винесеної системи подачі в спектр додаються коли-

вання, що пов’язані з наявністю ланцюга. 

Періодичний характер збурень в системі автоматичного управління ком-

байном (САУ) викликає в контурі стабілізації швидкості подачі такі ж періо-

дичні керуючі впливи  по їх відпрацюванню, що стає причиною високодина-

мічного навантаження трансмісії приводу подачі. Крутильні коливання моме-

нту великої амплітуди в елементах трансмісії  призводять до їх прискореного 

втомного зносу і, отже, зменшенню довговічності привода. Це особливо важ-

ливо для привода подачі з електромагнітним гальмом ковзання, в якому необ-

хідна жорсткість механічних характеристик створюється системою стабіліза-

ції швидкості. 

В  зв’язку з цим побудова та дослідження САУ комбайном, котра забез-

печує зниження динамічності навантажень в приводі подачі з електромагніт-

ним гальмом ковзання, є актуальним науково – технічним завданням. 

Метою роботи є вдосконалення динамічних характеристик системи ав-

томатичного управління  видобувним комбайном з  вбудованою системою по-

дачі,  в приводі якої  варіатором швидкості є електромагнітне гальмо ковзання. 

Ідеєю роботи є використання безінерційного зворотного зв’язу по 

струму управління в контурі стабілізації швидкості привода подачі. 

 Для виконання синтезу САУ, що забезпечує зниження періодичних ко-

ливань крутного моменту  в приводі подачі та дозволяє оцінити показники її 

якості як в режимі стабілізації швидкості подачі, так і в режимі стабілізації на-

вантаження привода виконавчих органів, побудовано математичну  модель 
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САУ видобувним комбайном в робочому режимі.    Модель представлено у 

вигляді системи, що наведена нижче     

В моделі позначено:   -  кутова швидкість привода подачі; J  -   момент 

інерції приводу, приведений до приводного колеса; M - обертаючий момент 

приводу, приведений до приводного колеса;  нM  - момент навантаження 

приводу; i - струм управління в обмотці збудження гальма;
0

0



 
S - ков-

зання гальма, 0 - кутова швидкість асинхронного двигуна з врахуванням 

редукції; тF  - сила тертя опор комбайна об напрямні, н; 

);)(( aт RgmxF       
21 aаa RRR  ; 

21
, aа RR сили вертикальних реакцій вибою на випереджаючому й відс-

таючому  шнеках, н; 

)(x  - коефіцієнт тертя опор комбайна об напрямні; 
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21 bbb RRR   - сили горизонтальних реакцій вибою на відстаючому й 

випереджаючому шнеках, Н; );sin( пск gmF   - сила, що скочує, п -  кут 

нахилу пласта; тU  - напруга на виході керованого тиристорного випрямляча, 

який живить обмотку збудження ЕГК; U - напруга, що підводиться до керо-

ваного тиристорного випрямляча; u - сигнал управління  тиристорним ви-

прямлячем; mu - рівень обмеження сигналу управління  на виході ПД регу-

лятора; y - сигнал на виході нелінійної ланки обмеження з коефіцієнтом пе-

редачі ПД регулятора k на лінійному інтервалі; ПДu - сигнал управління  ПД 

регулятора; дk - коефіцієнт при похідній в сигналі  ПД регулятора; пk - кое-

фіцієнт при пропорційній складовій в сигналі  ПД регулятора;  - сигнал  ро-

зузгодження по швидкості; дшk - коефіцієнт передачі датчика швидкості; ззk

- коефіцієнт компенсаційного зворотного зв’язку по струму управління; 

Iuv   - завдання по швидкості подачі на виході І регулятора; i - сигнал  ро-

зузгодження по струму; звоi - завдання по струму електродвигуна привода 

виконавчих органів; 
воi - струм  електродвигуна привода виконавчих орга-

нів. 

На рис. 1 показано побудовану в  Simulink модель САУ комбайном з 

компенсаційним  зворотним зв’язком по струму управління гальма з кое-

фіцієнтом 0.8. Simulink - модель відповідає розглянутій вище математичній 

моделі.  Блок MATLAB fcn shearer1 обчислює момент навантаження при-

воду подачі нM  та сумарний момент навантаження на виконавчих органах. 

Останній масштабується в струм приводу електродвигуна виконавчих ор-

ганів. 

 

 

Рисунок  1 – Модель САУ комбайном з компенсаційним  зворотним 

зв’язком по струму в контурі управління швидкістю гальма. 
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Рисунок  2 – Рухи САУ при  ударних збуреннях опірності різанню за наявністю 

компенсаційного зворотного зв’язку по струму управління  

Рисунок  3 – Рухи САУ при  ударних збуреннях опірності різанню при відсутності 

компенсаційного зворотного зв’язку по струму управління 

   

На рис.2 та рис.3 наведені результати моделювання рухів САУ при 

відпрацюванні збурень по опірності вугілля  різанню відповідно для сис-

теми з компенсаційним зворотним зв’язком та без нього при інших рівних 

умовах. Вимірювання показують, що в системі з компенсаційним зворот-

ним зв’язком розмах коливань струму управління більш ніж в 25 разів 

менше, ніж в системі без нього. При цьому зазначимо, що якість стабіліза-

ції навантаження на виконавчих органах практично не погіршилась. 
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 Висновки. 

1. Розроблено та досліджено САУ видобувним комбайном з компенсацій-

ним зворотним зв’язком по струму в контурі управління швидкістю еле-

ктромагнітного гальма ковзання. 

2. Синтезована структура та параметри САУ дозволяють  більш ніж в 25 

разів зменшити амплітуду  коливань струму управління і, отже, крутного 

моменту привода подачі. 

3. Практично усунення крутильних коливань обертаючого моменту  дозво-

лить збільшити ресурс трансмісії привода подачі. 
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Анотація 

Розроблено та досліджено САУ видобувним комбайном з компенсаційним зворо-

тним зв’язком по струму в контурі управління швидкістю електромагнітного гальма 

ковзання. Синтезована структура та параметри САУ дозволяють  більш ніж в 25 разів 

зменшити амплітуду  коливань струму управління і, отже, крутного моменту привода 

подачі. Це збільшує ресурс трансмісії привода. 

Ключові слова: система управління, компенсаційний зворотний зв’язок, математи-

чна модель, видобувний комбайн. 

Аннотация 

          Разработана и исследована САУ очистным комбайном с компенсационной обрат-

ной связью по току в контуре управления скоростью электромагнитного тормоза сколь-

жения. Синтезированная структура и параметры САУ позволяют более чем в 25 раз 

уменьшить амплитуду колебаний тока управления и, следовательно, крутящего момента 

привода подачи. Это увеличивает ресурс трансмиссии привода. 

          Ключевые слова: система управления, компенсационная обратная связь, математи-

ческая модель, очистной комбайн. 

Abstract  

         The control system  by a coal  shearer with compensation feedback on the current in the 

control circuit of the speed of the electromagnetic slip brake has been developed and research. 

The synthesized structure and parameters of the automatic control system allow more than 25 

times to reduce the amplitude of the oscillations of the control current and, consequently, the 

torque of the supply drive. This increases the drive's drive life. 

          Key words: control system, compensatory feedback, mathematical model, coal  shearer. 
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ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В 

АСИНХРОННОМУ ДВИГУНІ 

З МАСИВНИМ ФЕРОМАГНІТНИМ РОТОРОМ 

С’янов О.М., доктор технічних наук, професор, 

Alexandr.sianov@gmail.com;   

Косухіна О.С., кандидат технічних наук, доцент, e_kos@ukr.net; 

Поляков Р.М., аспірант, polykov@ukr.net; 

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське. Україна 

Розвиток електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) і нові числові ма-

тематичні методи значно розширили можливості розв’язання диференцій-

них рівнянь і дослідження перехідних електромагнітних і механічних про-

цесів в електромеханічних перетворювачах. Одночасно з цим з’явились нові 

можливості розв’язання задач високої складності і точності. 

На сьогоднішній день більшість моделей асинхронних двигунів (АД) з 

масивним феромагнітним ротором (МФР) будуються в нелінійному польо-

вому середовищі [1], але без урахування зовнішніх кіл. В даній роботі роз-

роблена математична модель АД з МФР в польовому середовищі з ураху-

ванням зовнішніх кіл і обертання ротора. Це дає змогу керувати режимами 

роботи АД із заданими фізичними параметрами в зовнішній ланцюговій 

схемі і таким чином дослідити перехідні процеси в АД під час пуску, реве-

рсу, гальмування обриву однієї з фаз, неодночасному включенні фаз при пу-

ску, повторному включенні при живлені від мережі. 

При розробці математичної моделі прийнято, що розглядається АД в 

площині і не враховуються торцеві частини ротору. Польова математична 

модель побудована на основі геометричних параметрів АД із зовнішніми 

колами. Електромагнітне поле в поперечному перерізі АД описується рів-

няннями поля відносно векторного магнітного потенціалу наступного виду: 
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де v - магнітний опір матеріалу, A - векторний магнітний потенціал,  - еле-

ктропровідність матеріалу, xv  і yv  – швидкість обертання ротора,  - елек-

тричний потенціал, J - щільність струму. 

Для окремих частин двигуна рівняння набуває вигляду: 
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де W  – кількість витків обмотки фази; 01i – струм в обмотках статора; – 

площа, яку займає котушка в пазу [2]. 

Щільність струму в обмотках статора визначається за виразом: 


 01iW

J .                                                                                                     (3) 

Рівняння рівноваги напруг фази обмотки статора має вигляд: 

dt

d
iru


 010101 ,                                                                                      (4) 

де  01u  – миттєве значення напруги фази в обмотці статора; 01r  – активний 

опір фази обмотки статора; 01i  – струм в обмотці статора;   – повний потік-

зчеплення фази обмотки статора [3]. 

Представимо повний потік-зчеплення фази обмотки статора в рівнянні 

(4) через векторний магнітний потенціал. Так як, рівняння (2) не дозволяє 

врахувати магнітне поле лобових частинах АД, введемо індуктивність лобо-

вих частин. Тоді рівняння прийме вигляд: 
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  ,                                                          (5) 

де  лL  – індуктивність розсіяних лобових частин фази обмотки статора.  

Електромагнітний момент визначається за виразом: 

 





d

i,dW
M ,                                                                   (6) 

де M  – електромагнітний момент на валу ротора; W  – електромагнітна ене-

ргія;  – кут повороту ротора [1] 

Для розрахунку та дослідження властивостей двигунів застосовано ме-

тод кінцевих елементів, реалізований у програмному середовищі Ansoft 

Maxwell. Це дозволило проектувати і досліджувати двовимірні і тривимірні 

моделі двигунів, розраховувати статичні, квазістатичні поля, а також пере-

хідні процеси в польових задачах. 

    В результаті проведеного моделювання АД в режимі пуску і реверсу 

отримано розподіл ліній рівного рівня в площині АД і значення струму в 

обмотці статора та момент на валу двигуна в залежності від часу. 

Для моделювання несиметричних режимів використовується генера-

тор-лічильник. В цьому випадку в певний момент часу на виході керуючого 

генератор-лічильника з’являється «логічний нуль», що обумовлює розми-

кання силового ключа, до якого під’єднується  одна із фаз АД. Таким чином 

в моделі реалізуються симетричні та несиметричні режими роботи АД з 

МФР [4]. 
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Анотація 

Побудовано математичну модель асинхронного двигуна з масивним феромагніт-

ним ротором з врахуванням зовнішніх кіл. Розглянуто симетричні і несиметричні ре-

жими роботи двигуна. Отримано графіки перехідних процесів, зображено розподіл еле-

ктромагнітного поля в пазах статора і в роторі при динамічних і квазістатичних режимах 

роботи асинхронного двигуна. 

Ключові слова: асинхронний двигун, феромагнітний ротор, електромагнітне поле, 

режими роботи. 

Аннотация 

Построена  математическая модель асинхронного двигателя с массивным ферро-

магнитным ротором с учетом внешних цепей. Рассмотрены симметричные и несиммет-

ричные режимы работы двигателя. Получены графики переходных процессов, получено 

распределение электромагнитного поля в пазах статора и в роторе при динамических и 

квазистатических режимах работы асинхронного двигателя. 

Ключевые слова:асинхронный двигатель, ферромагнитный ротор, электромагнит-

ное поле, режимы работы. 

Abstract 

A mathematical model of an asynchronous motor with a massive ferromagnetic rotor is 

constructed taking into account external circles. The symmetric and asymmetrical operating 

modes of the engine are considered. The diagrams of transients are obtained, the distribution of 

the electromagnetic field in the stator grooves and in the rotor in the dynamics and quasi-static 

modes of the asynchronous motor is shown. The portraits of transients, electromagnetic field 

distribution shown in the grooves of the stator and rotor dynamic and quasi-static modes induc-

tion motor. 

Keywords: asynchronous motor, ferromagnetic rotor, electromagnetic field, modes induc-

tion. 
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КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ МЕРЕЖ 

УКРАЇНИ 

Шкабура С.В., svetashkabura@rambler.ru 

ДонНТУ, м.Покровськ, Україна 

 

Сучасний стан електроенергетичної системи України потребує реорга-

нізації та впровадження сучасних рішень організації електропостачання.  

На сьогодні існують наступні сучасні концепції розвитку електроенер-

гетичних мереж: Smart Grid, цифрова підстанція та аутсорсинг послуг. Всі 

вони взаємопов’язані та в подальшому мають сформувати єдину автомати-

зовану систему електропостачання, яка буде більш надійною і стабільною. 

В рамках Smart Grid автоматичне керування розглядається як інформа-

ційний процес. Автоматично встановлюється баланс ланцюга генерація - на-

копичування – споживання. Серед завдань побудови мереж Smart Grid мо-

жна виділити управління генерацією, накопиченням, споживанням, оптимі-

зацію режимів роботи, моніторинг, самодіагностику «під напругою», сис-

тему передачі даних між об'єктами, удосконалення пристроїв згідно з кон-

цепцією Smart Grid[1]. 

Іншою актуальною концепцією є «цифрова підстанція». 

 
Рисунок 1 – Комірка цифрової підстанції 

 

Метою створення цифрової підстанції є уніфікація інформаційних про-

токолів обміну даними, забезпечення інтероперабельності пристроїв, скоро-

чення кабельного господарства, забезпечення спостережуваності каналів 

збору, передачі інформації і управління, зниження метрологічних втрат у 
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вторинних колах. Також важливими моментами на користь цифрових підс-

танцій є можливість формування єдиної системи діагностики пристроїв вто-

ринної комутації, переходу до виконання віддаленої функціональної діагно-

стики та забезпечення інформаційної безпеки енергооб’єкта[2]. 

Перехід до підстанцій, що не потребують обслуговування є логічним 

наслідком з впровадження вище зазначених концепцій. В цьому випадку є 

актуальним використання аутсорсингу для сервісного обслуговування сис-

тем основного, резервного і тимчасового енергопостачання. 

На даний момент все більшої актуальності і впровадження набувають 

альтернативні джерела енергії, такі як сонячна та вітрова енергія. Але в той 

же час виникає проблема керування накопичення та розподілення отриманої 

електроенергії. В рамках роботи з розробки допоміжної системи електропо-

стачання промислового підприємства з використанням фотоелектричних 

перетворювачів стоїть задача створити алгоритм, що підтримує роботу сис-

теми шляхом побудови Smart Grid.  На рис. 2 наведені добові осцилограми 

напруги, з яких видно, що енергія, отримана від панелей сонячної батареї 

надходить нерівномірно. В той же час в мережі є моменти падіння напруги, 

які виникають при надмірному навантаженні. Тому необхідна система, яка 

може аналізуючи показники, приймати рішення про необхідність накопи-

чення чи споживання отриманої енергії. 

Електричну енергію, отриману від сонячних батарей планується вико-

ристовувати в години пікового навантаження, тим самим розвантажуючи 

мережу, що покращує якість електроенергії, а також дає найкращий еконо-

мічний ефект, адже ми не використовуємо високотарифну електроенергію. 

 
Рисунок 2 – Добові осцилограми напруги: UУЗЕЛ – напруга мережі, UХ 

– напруга навантаження, UG – напруга сонячної батареї. 

Отже, побудова розумних мереж Smart Grid в електроенергетиці є пер-

спективним і затребуваним напрямком. Сьогодні це закономірний етап роз-

витку глобальної економіки і соціальних відносин. 
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Анотація 

Представлені сучасні концепції розвитку електроенергетичних мереж: Smart Grid, 

цифрова підстанція та аутсорсинг послуг. Розглянуто актуальність побудови Smart Grid 

при розробці системи електропостачання з використанням фотоелектричних перетворю-

вачів. 

Ключові слова: Smart Grid, цифрова підстанція, аутсорсинг послуг, сонячна бата-

рея. 

Аннотация 

Представлены современные концепции развития электроэнергетичесних сетей: 

Smart Grid, цифровая подстанция и аутсорсинг услуг. Рассмотрено актуальность постро-

ения Smart Grid при розработке системы электроснабжения с использованием фотоэлек-

трических преобразователей. 

Ключевые слова: Smart Grid, цифровая подстанция, аутсорсинг услуг, солнечная 

батарея. 

Abstract  

Modern concepts of electric grid development: Smart Grid, digital substation and out-

sourcing services are presented. The urgency of the construction of the Smart Grid in the de-

velopment of the power supply system using photovoltaic converters is considered. 

Keywords: Smart Grid, digital substation, outsourcing services, solar battery. 
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«ЗЕЛЕНА» ЕНЕРГЕТИКА В ДОННТУ 

Нечай Г.П., студентка, nechay1995@ukr.net 

ДонНТУ, Покровськ, Україна 

Кожного дня людство стикається з проблемою економічного росту мі-

нерального палива через зменшення запасів та екологічними наслідками від 

його використання. Єдиними вірним рішенням цих проблем є максимальне 

залучення «зеленої» енергетики.   

Альтернативні джерела енергії дуже вагомі для вирішення глобальних 

потреб в енергетиці. Виробництво електроенергії за їх рахунок призведе до 

скорочення забруднення навколишнього середовища в порівнянні  з вироб-

ництвом за рахунок традиційного палива[1].  

На даний момент вчені та інженери всього світу зайняті пошуками но-

вих, нетрадиційних джерел, які могли взяти на себе частину турбот по пос-

тачанню людства енергією, але найкращим варіантом , звичайно,  залиша-

ється використання довговічних, поновлюваних джерел. 

Актуальність даного питання неприривно росте. Вже сьогодні велика 

кількість країн на державному рівні впроваджує програми, які знижують ви-

трати енергії, витрачаючи на це великі кошти та обмежуючи власних грома-

дян у правах. 

У своїй роботі я хочу продемонструвати реальну можливість переходу 

ДВНЗ ДонНТУ на частково автономне електропостачання за допомогою не-

традиційних джерел енергії  з перспективою продажу електроенергії за зе-

леним тарифом у мережу. Одним із способів генерації електроенергії може 

бути установка фотоелектричних батарей. 

Мною буде спроектована автономна або гібридну сонячна електроста-

нція для ДонНТУ на базі концепції Smart Grid.  

Автономні СЕС можуть використовуватися в якості резервного або на-

віть єдиного джерело електричної енергії. Цей тип сонячної електростанції 

дозволяє домогтися повної незалежності від державних електромереж. 

Гібридна СЕС дає повну енергетичну незалежність і прибуток від про-

дажу електроенергії за «Зеленим» тарифу. Поєднує в собі переваги мереже-

вої та автономної електростанції та призначена для роботи в якості резерв-

ного джерела електропостачання з можливістю передачі надлишків елект-

роенергії в загальну електромережу. 

Принцип роботи сонячних елементів побудований на фотоелектрич-

ному ефекті - перетворення енергії світла в електрику. Коли сонячна енергія 

потрапляє на неоднорідний напівпровідник (неоднорідність може досяга-

тися різними шляхами, наприклад легуванням), в ньому створюються нері-

вноважні носії заряду обох типів. При підключенні даної системи до зовні-

шньої ланцюга можна «збирати» електрони, відповідно створюючи елект-

ричний струм. 
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Сонячні батареї - це великі за площею модулі, які збираються з окремих 

елементів. Ці елементи - це зазвичай невеликі пластини (розміри яких в се-

редньому 130 × 130мм), з припаяними до них контактами. 

Цей вид енергії абсолютно екологічний, так як немає ніяких отруйних і 

небезпечних викидів в атмосферу, вони не забруднюють воду або грунт, у 

них навіть немає небезпечне випромінювання. До того ж це дуже надійне 

джерело альтернативної енергії - за розрахунками вчених сонце буде світити 

ще кілька мільйонів років. До того ж, енергія сонця абсолютна безкоштовна. 

Інша справа, звичайно, що створення самого сонячного елемента є досить 

дорогою процедурою. 

Я отримала річні данні по використанню електроенергії університетом 

та побудувала річний графік навантаження. З даного графіку можна поба-

чити, що найменше використання електроенергії відбувається у літній се-

зон, що дає змогу у цей період  продавати її. 

 
 

Рисунок 1. Річний графік навантаження ДонНТУ 

 

Значення електроенергії, що виробляється фотоелектричним перетво-

рювачем (ФЕП) принципово залежить від інтенсивності та тривалості соня-

чної інсоляції, а також способу установки ФЕП відносно положення Сонця 

на небосхилі.  



246 

 

Форум «ТАК», ДонНТУ, Покровськ, 2017 
 

Вироблення електроенергії ФЕП залежить від кута падіння сонячних 

променів на його поверхню. Максимум досягається при куті 90 градусів. 

При відхиленні від цього кута значна кількість променів відбивається, що 

знижує генерацію фотоелектрики. Існує кілька способів установки фотоеле-

ктричних батарей (ФЕБ): з системою стеження за положенням сонця на не-

босхилі (установка системи, що стежить значно збільшує вартість ФЕС в 

цілому) або без системи стеження. 

Тип установки СЕС обрала модульний. Установка сонячних батарей 

планується на даху університету, можуть бути задіяні також і фасади кор-

пусів.  

У СЕС модульного (розподільного) типу використовується велика кіль-

кість модулів, кожен з яких включає параболи-циліндричний концентратор 

сонячного випромінювання і приймач, розташований у фокусі концентра-

тора і використовуваний для нагрівання робочої рідини, яка подається в те-

пловий двигун, який з'єднаний з електрогенератором. 

 

 
 

Рисунок 2. Зображення початкового та умовного кінцевого результату 

роботи 

 

Величина інсоляції за місяць визначається кількістю сонце - годин, яке 

залежить від географічних координат місцевості і сезону (зима, літо). Зміна 

широти впливає на тривалість сонячного дня (для Покровська 48о с.ш.).  У 

літні дні величина інсоляції змінюється від 0.5 до 1 кВт/м2, а в зимові 

0,05 до 0.4 кВт/м2.  

Для надійного електропостачання значення тривалості світового дня 

слід приймати виходячи з найменших середньомісячних значень для пе-

ріоду, протягом якого буде використовуватися станція. Працювати соня-

чна станція буде протягом усього року, тривалість сонячного дня най-

менша у зимовий період : 
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)(13,8))5,23(48arccos(133,0)arccos(133,0. годtgtgtgtgN годсон  

де: φ — широта; 

      δ — кут схилення від сонця до екваторіальної площини у грудні; 

       годсонN .  — тривалість сонячного дня у грудні. 

Виходячи з показників тривалості сонячного дня визначила величину 

добової опроміненості сонячного елемента: 

)/(52,01,0
14.3

13,822 2. деньмгодкВтR
N

H м
годсон 







  
де: H  — величина добової опроміненості сонячного елемента; 

      годсонN .  — тривалість сонячного дня у грудні; 

        мR  — індекс ясності[2]. 

У літній період величина опроміненості сонячного елемента зросте 

приблизно у 13 разів, за рахунок більшої тривалості сонячного дня та інде-

кса ясності, та дасть змогу виробляти значно більше енергії сонячною елек-

тростанцією. 

На даний момент ще важко сказати за який час окупиться  станція, але 

перш за все, варто зрозуміти, що основним якісним показником роботи еле-

ктростанції є кількість вироблюваної електроенергії, а не сума заплачена за 

обладнання. Саме за кВтгод електроенергії платяться гроші. Усвідомивши 

це, можна легко уникнути як завищених витрат, так і купівлі обладнання,яке 

буде знижувати загальний прибуток. При проектуванні буду  орієнтуватися 

на просте співвідношення - скільки грошей принесе 1 кВт встановленої по-

тужності електростанції за рік роботи? За цим показником легко визначити 

ефективність капіталовкладень в устаткування. 

Наприклад, у першому варіанті я маю 180 євро доходу з 1 кВт встанов-

леної потужності в рік. При цьому питома вартість установки 1 кВт складе 

1000 євро. Якщо я придбаю обладнання, яке дозволить знизити питому вар-

тість установки устаткування до 950 євро, тобто на 5%, то прибуток впаде 

до 163 євро, тобто майже на 9% в рік! Таким чином, в даному випадку, од-

норазова економія 5% ніколи себе не окупить, а скоріше збільшить термін 

окупності проекту і зменшить потенційний прибуток.  

Якщо енергію, що поставляється на нашу планету Сонцем за рік, при-

вести в умовне паливо, то ця цифра складе біля 100 тріліонів тон. Це в десять 

тисяч разів більше, ніж нам потрібно. Через постійне спалення мінерального 

палива йде неминучий зріст температури атмосфери Землі, тим самим ми 

наближаємось до неминучої зміни клімату, через яке почнеться небезпечне 

порушення рівноваги різних процесів у природі до якої так звикла та прис-

тосувалась людина[1]. Єдиним доцільним рішенням є максимальне впрова-

дження поновлювальної енергетики. 

У подальшому планую зробити комп’ютерне модулювання сонячної 

електростанції та симуляцію її функціонування. Ще буде зроблений вибір 
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оптимального кута нахилу сонячних модулів, який забезпечить отримання 

максимальної кількості сонячного випромінювання. Буде проведено розра-

хунок відстані між рядами сонячних батарей, яка, з одного боку, має забез-

печити відсутність взаємного затінення, але при цьому дозволяє максима-

льно ефективно задіяти наявну площу. 
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Анотація 

У даній статті представлені відомості по річному навантаженню ДВНЗ «Донецький 

національний технічний університет» з подальшим розрахунком тривалості сонячного 

дня та добової опроміненості сонячного елемента. 

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, ДонНТУ, Сонце. 

Аннотация 

В данной статье представлены ведомости по годовой нагрузке ГВУЗ «Донецкий 

национальный технический университет» с дальнейшим расчетом продолжительности 

солнечного дня и суточной облученности солнечного элемента. 

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, ДонНТУ, Солнце. 

 Abstract   

In this article the annual load "Donetsk National Technical University" with further 

calculation of the duration of a sunny day and the daily irradiation of a solar cell are presented. 

Keywords: alternative energy sources, DonNTU, Sun. 
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СИСТЕМА ПОШУКУ ТОЧКИ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ 

(ПМП) В ВДЕ 

Остренко Д.О., магістрант ostrenko-dmitry2013@yandex.ua 

 

ДВНЗ  Донецький  національний  технічний університет 

 

У наш час все більше зростає навантаження на мережі централізованого 

електропостачання, що  призводить до їх перевантаження, аварій, економі-

чних втрат, що виникають внаслідок погіршення якості електроенергії, а та-

кож до перерв в електропостачанні. Тому альтернативою вирішенням цієї 

проблеми повинно стати ВДЕ (відновлювані джерела енергії). 

Актуальність роботи обумовлена  метою: 

1. Зробити ВДЕ більш ефективними. 

2. забезпечити енергетичну незалежність систем; 

3. уникнути втрат енергії  при передаванні. 

Мета роботи – розробити систему, яка буде забезпечувати максималь-

ною потужністю  споживача, а саме автономну систему електроживлення .  

Проаналізувавши деякі роботи з даної тематики [2], можна зробити ви-

сновок, що вони всі об’єднані в одну концепцію, яка має назву  Smart Grid. 

Ця концепція передбачає розвиток наступних функціональних характерис-

тик: само відновлювання при аварійних збуреннях; мотивація активної по-

ведінки кінцевого споживача; опір негативного впливу; забезпечення надій-

ності та якості електроенергії; різноманіття типів електростанцій і систем 

акумулювання електроенергії; розширення ринків потужності та енергії до 

кінцевого споживача. 

 Відомі наступні способи отримання енергії за рахунок сонячного ви-

промінювання: 

1. Отримання електроенергії за допомогою фотоелементів.  

2. Перетворення сонячної енергії в електричну з допомогою теплових 

машин. 

3. Геліотермальна енергетика – перетворення сонячної енергії в теплову 

за рахунок нагрівання поверхні, що поглинає сонячні промені.  

4. Сонячні аеростатні електростанції. 

 
Рисунок 1 - Структурна схема системи, що досліджується 
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Під час моделювання, як було зазначено, основною метою був пошук 

точки максимальної потужності на виході сонячної батареї. Для розробленої 

системи знадобилась готова сонячна панель (PV panel, рисунок 1)  розгля-

нута[3], стандартні блоки Simulink/Simscape та деякі початкові параметри, 

яку будуть наведені нижче. 

 
Рисунок 2 – Модель розробленої системи в Matlab 

При моделюванні були використанні такі основні блоки: задавач інтен-

сивності випромінювання (постійно 1, ідеальний випадок),  температура зо-

внішнього середовища (+25), внутрішній супротив панелі. В системі керу-

вання використанні наступні блоки: PC – перетворювач, який перетворює 

сигнали Simulink в фізичні дані, контролер струму, а також блоки за допо-

могою яких ми власне і знаходимо точку максимуму та можемо вивести 

отриманий результат на дисплей. 

Отриманий результат свідчить, що максимальну потужність буду дорі-

внювати 58,7 Вт, коли буде напруга 16,2 В. 

 
Рисунок 3 – Результати моделювання, залежності  P(V) та I(V). 

Висновки. В роботі створено систему пошуку точки максимальної по-

тужності під час роботи сонячної панелі, її робота була перевірена на прак-

тиці. В подальшому планується  автоматизувати цей процес. 
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Анотація 

В даній роботі розроблено систему, яка забезпечує споживача енергію з максима-

льною потужністю. В системі передбачено контролер, який повинен налаштовувати ії на 

максимальне значення потужності, навіть коли цієї точки не буде. Роботу системи було 

перевірено в програмному пакеті Matlab.  

Ключові слова: ВДЕ, Matlab,  Smart Grid,  MPPT, моделювання, контролер. 

Аннотация 

В данной работе разработана система, которая обеспечивает потребителя энергией 

с максимальной мощностью. В системе предусмотрен контроллер, который должен 

настраивать ее на максимальное значение мощности, даже когда этой точки не будет. 

Работу системы было проверено в программном пакете Matlab. 

Ключевые слова: ВИЭ, Matlab, Smart Grid, MPPT, моделирование, контроллер. 

Abstract  

In this paper a system is developed that provides the consumer with energy with maximum 

power. The system provides a controller that should adjust it to the maximum power value, 

even when this point is not there. The work of the system was tested in Matlab software 

package. 

Keywords: RES, Matlab, Smart Grid, MPPT, Simulation, Controller. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОСТІ 

РОБОТИ ПАРОВОЇ ТУРБІНИ К-200-130 ЛМЗ 

Гармаш Є.В., магістрант,  Alizabet1593@gmail.com 
Донецький національний технічний університет, Покровськ, Україна 

Експлуатації парових турбін приділяють особливу увагу в теплоенерге-

тиці. Це пов'язано з тим, що на ТЕС турбіна працює у різних умовах, які 

періодично змінюють один одного, з-за цього використання номінальних 

параметрів не завжди ефективно. Тому існує проблема вибору режиму ро-

боти турбіни, при якому використовуються оптимальні робочі параметри і 

досягається максимальна економічна ефективність. 

 Для дослідження економічності роботи турбіни, шляхом варіації по-

чаткового тиску пари було отримано три режими експлуатації при тисках 

7,8 МПа, 10,4 МПа і 13 МПа.  

 Аналіз отриманих параметрів показує, що при зменшенні початкового 

тиску пари його ентальпія збільшується, таким чином, енергетичний потен-

ціал пари перед сопловой ґратами регулюючої ступені збільшується. Зрос-

тає наявний тепловий перепад регулюючої щаблі, отже, її коефіцієнт кори-

сної дії збільшується. Поліпшується стан проточної частини ЦНТ, за раху-

нок підвищення ступеня сухості пара, яка знижує втрати ККД від вологості. 

Наявний тепловий перепад на проточну частину турбіни, уточнений витрата 

пари, витрата пара за певним ККД і інші характеристики змінюються стри-

бкоподібно, досягаючи свого оптимального значення при тиску 10,4 МПа. 

 Критерієм для оцінки економічності роботи турбоагрегату обраний 

внутрішній відносний ККД, який дозволяє визначити оптимальні робочі па-

раметри. Розглянемо вплив режимів роботи на зміну внутрішнього віднос-

ного ККД. На рисуноку 1 наведено залежність внутрішнього відносного 

ККД циліндрів для різних режимів експлуатації. З малюнка слід, що зна-

чення внутрішнього відносного ККД циліндрів високого та низького тисків 

зростають при зменшенні початкового тиску. Це пов'язано із збільшенням 

об'ємної витрати пари через циліндри і зменшенням втрат ККД від вологості 

для циліндра низького тиску. Внутрішній відносний ККД ЦСД для розгля-

нутих режимів змінюється нелінійно, тому що, відношення тисків на вході і 

виході з циліндра і об'ємний витрати пари чисельно впливають на поперед-

ньо встановлене значення внутрішнього відносного ККД. 
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При початковому тиску пари 13 МПа, спостерігається невелике зрос-

тання значення ККД у діапазоні електричних навантажень 150 – 170 МВт. В 

цілому ККД змінюється незначно, тому даний режим роботи турбіни може 

застосовуватися для аналізу принципових теплових схем з метою підви-

щення ефективності роботи блоку 200 МВт. 

 При початковому тиску пари 10,4 МПа, спостерігаються найбільші ко-

ливання значення ККД турбіни в інтервалах навантаження 120 – 150 МВт і 

170 – 210 МВт. Даний режим характеризується високими значеннями ККД. 

Експлуатаційні параметри режиму найбільш оптимальні для досягнення 

економічності та ефективності роботи парової турбіни, отже підвищується 

маневреність енергоблоку. 

 При початковому тиску пари 7,8 МПа досягається найбільше значення 

ККД турбіни, яке незначно змінюється при різних навантаженнях. Даний 

режим характеризується найменш оптимальними параметрами, які істотно 

відрізняються від номінальних. Крім цього початковий тиск пари 7,8 МПа 

фактично є найменшим значенням тиску, при якому можлива експлуатація 

турбіни. 

Тому, спираючись на наведений вище аналіз, оптимальним для роботи 

парової турбіни К-200-130 ЛМЗ, цє режим при початковому тиску пари 10,4 

МПа. 
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Рисунок 1 – Залежність внутрішнього відносного ККД циліндрів 
для різних режимів експлуатації
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Анотація 
Об'єкт дослідження – конденсаційна турбіна Кураховської ТЕС К-200-130 ЛМЗ. 

Розглядаємо проблему вибору режиму роботи турбіни, та визначити оптимальні 

робочі параметри для досягнення максимальної економічної ефективністі. Спосіб дослі-

дження – аналіз літературних джерел, теоретичне та документальне дослідження,техні-

чний та економічний розрахунок 

Ключові слова: турбіна, ступінь, тепловий перепад, ентальпія, тиск, температура, 

сопло, лопатка, котел. 

Аннотация 
Объект исследования – конденсационная турбина Кураховской ТЭС К-200-130 

ЛМЗ. Рассматриваем проблему выбора режима работы турбины, и определить оптималь-

ные рабочие параметры для достижения максимальной экономической эффективности. 

Способ исследования – анализ литературных источников, теоретическое и документаль-

ное исследование,технический и экономический расчет 

Ключевые слова: турбина, степень, тепловой перепад, энтальпия, давление, темпе-

ратура, сопло, лопатка, котел. 

Abstract 
A research object is a condensation turbine of Kurakhovska ТEС К- 200-130 ЛМЗ. We 

examine the problem of choice of the mode of operations of turbine, and to define optimal 

operating parameters for the achievement of maximal economic efficiency. A research method 

is an analysis of literary sources, theoretical and documentary research, technical and economic 

calculation.  

Keywords: turbine, degree, thermal overfall, энтальпия, pressure, temperature, nozzle, 

shoulder-blade. 
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Останнім часом стає питання про стабілізацію цін на паливо, уник-

нення глобального потепління і очищення атмосфери від шкідливих вики-

дів. Вчені розробили ряд проектів, заснованих на величезних обсягах даних, 

оброблених за допомогою комп'ютерних моделей, і показали, що кожен з 

штатів в Америці може відмовитися від викопного палива і повністю пе-

рейти на відновлювані джерела енергії, такі як - гідро-, вітро- та сонячна 

енергетика.  

Можливість реалізації цієї моделі ставиться в залежність від повної 

електрифікації інфраструктури країни, в якій практично все працює на 

електриці - автомобілі, поїзди, автобуси, промисловість, опалення та конди-

ціонування, - причому на електриці, отриманому від сонця, вітру і води. 

Пропонована система ґрунтується на можливості збереження і вилу-

чення тепла, холоду або електроенергії з метою задоволення попиту на них 

в періоди максимального споживання. 

Влітку тепло, яке збирається сонячними колекторами на дахах будин-

ків, може зберігатися в ґрунті або скелях, а взимку використовуватися для 

опалення будинків. Надлишкова чи дешева електроенергія може використо-

вуватися для виробництва льоду, який пізніше буде використовуватися для 

охолодження в ті періоди, коли вартість електроенергії висока. 

Крім того, для отримання додаткової енергії або надлишку електрики 

може бути використаний для підтримки генеруючих механізмів, наприклад, 

для перекачування води в гідроакумулюючих спорудах або управління кон-

центраторами сонячних електростанцій. 

Так само не виключається можливість використання водню. Надлишки 

електрики в періоди легких навантажень могли б використовуватися для 

отримання водню, який, накопичуючись в паливних елементах, потім вико-

ристовувався б в транспортних засобах. 

Повна електрифікація країни могла б дати цілий ряд переваг. При тому, 

що вартість кіловат-години електроенергії в системі може бути приблизно 

такою ж, як і у одержуваної з викопного палива, реальні витрати користува-

чів знизилися за рахунок того, що потреби нової системи в кіловат-годинах 

були б менше завдяки більш високому ККД електродвигунів по порівняно з 

двигунами внутрішнього згоряння. 

Отриману енергію можна зберігати під землею, а це дешевше, ніж в 

акумуляторах. Зараз деякі вітряні турбіни зупиняють, коли поточний попит 
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на їх електрику відсутній, оскільки витрати на іі зберігання занадто високі. 

Одночасне використання для виробництва тепла надлишкової енергії і со-

нячних колекторів зробить запаси енергії більш доступними. 

Широке використання підземних і інших накопичувачів енергії буде 

коштувати набагато менше, ніж акумулятори. Точно так же, зберігання кон-

центрованої сонячної енергії, енергії гідроакумулюючих систем і існуючих 

водосховищ ГЕС обходиться в десять разів дешевше, ніж зберігання в аку-

муляторах. 

Ми зможете зменшити шкідливі викиди вже просто тому, що нам не 

потрібно буде транспортувати нафту танкерами через океан і використову-

вати вантажні склади для доставки вугілля, а отримувати електроенергію 

стане можливим беспосередьно на місцевості. 

 

Література 
1. Джейкобсон М. Подземные накопители солнечного тепла сделают энергетику пол-

ностью «зеленой».  Журнал радиолоцман, апрель 2016, с235-238. 

 

Анотація 

Пропонована система ґрунтується на можливості збереження під землею тепла та 

вилучення тепла, холоду або електроенергії з метою задоволення попиту на них в пері-

оди максимального споживання. 

Ключові слова: енергія, збереження та перетворення енергії, акумулятори. 

Аннотация 

Предлагаемая система основывается на возможности сохранения под землей тепла 

и изъятие тепла, холода или электроэнергии с целью удовлетворения спроса на них в 

периоды максимального потребления. 

Ключевые слова: энергия, сохранения и превращения энергии, аккумуляторы.. 

Abstract  

The proposed system is based on the possibility of underground heat storage and the 

removal of heat, cold or electricity in order to meet the demand for them during periods of 

maximum consumption. 

Key words: energy, conservation and transformation of energy, accumulators. 
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