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УДК 681.51 
 
Ставицький В.М., к.т.н., доц. (dis_stv@ukr.net) 
Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ, Україна 
 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: 
ПЕРСПЕКТИВИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ В ДОННТУ 

 
Події, що розгорнулися на сході України в 2014 році, суттєво вплинули на роботу осві-

тніх закладів частини Донбасу. Не став виключенням і Донецький національний технічний 
університет. Вдруге за історію свого існування університет був змушений евакуюватися на 
безпечну територію з метою створення умов для продовження своєї роботи. Ситуація ускла-
днювалась неможливостю евакуації необхідних навчальних засобів, обладнання, документа-
ції, не говорячи вже про відсутність достатніх площ для відновлення освітньої діяльності і 
проживання співробітників. Далеко не всі студенти і викладачі знайшли в собі бажання і 
змогу продовжити навчання і роботу в нових, непідготовлених умовах, що призвело до пе-
реформатування контингенту студентів, викладацького складу і вимушеної реорганізації 
структурних підрозділів університету. 

Але криза – це не тільки проблеми, це ще й можливість удосконалити себе в процесі їх-
нього подолання. ДонНТУ, напевне, пощастило більше за інші навчальні заклади-
переселенці, оскільки у складну годину університет гостинно був прийнятий Красноармійсь-
ким індустріальним інститутом. Керівництвом були створені всі умови для відновлення на-
вчального процесу. Близько півроку було витрачено на те, щоб забезпечити нормальний 
ритм роботи в нових умовах. За цей час змінився як КІІ, так і ДонНТУ. І ось деякі результа-
ти: 

1. За рахунок раціонального перепланування навчальних корпусів був суттєво розши-
рений аудиторний фонд. Майже нізвідки з’явилися нові аудиторії для суттєво збільшеного за 
мірками Краноармійська контингенту студентів, що висловили бажання отримувати україн-
ську освіту. 

2. На достатньо гідному рівні вдалося вирішити питання умов проживання, а також ку-
льтурного життя і дозвілля викладачів, співробітників і студентів. 

3. Аудиторний фонд був оснащений сучасними засобами викладання: проекторами, ін-
терактивними дошками, комп’ютерним обладнанням.  

4. Маючи на старті процесу лабораторну базу, орієнтовану тільки для підготовки фахі-
вців в галузі гірництва, машинобудування та електромеханіки, зараз за допомогою європей-
ських інвестицій і раціонального витрачання власних коштів були введені в дію кілька нових 
навчальних лабораторій з автоматизації, електроніки, телекомунікацій, робототехніки, 
комп’ютерних, хімічних технологій тощо.  

5. Майже відразу після переїзду була відновлена робота чотирьох спеціалізованих вче-
них рад із захисту дисертацій, результатом роботи яких за цей період є захист 2 докторських 
та 17 кандидатських дисертацій.  
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6. Якість навчання підтверджується результатами участі студентів в роботі міжнарод-

них, всеукраїнських та регіональних конференцій, олімпіад, про що свідчать отримані за цей 
час дипломи учасників, призерів і переможців.  

7. Студенти ДонНТУ, які відзначилися в навчанні, мали змогу продовжити отримання 
знань в університетах Польщі, Фрації. 

8. Регулярно видаються фахові збірки наукових праць ДонНТУ за кількома напрямка-
ми, проводяться наукові та наково-практичні форуми, тренінги, конференції. 

Це далеко не повний перелік результатів навчальної, наукової, громадської і господар-
ської діяльності ДонНТУ за останні півтора роки. Університет може пишатися темпами сво-
го відновлення, розвитку, удосконалення. Диплом ДонНТУ, як і раніше, може вважатися 
своєрідним знаком якості в українській освіті. В повній мірі все це відноситься до кожної зі 
спеціальностей, за якими зараз здійснюють підготовку фахівців в університеті. 

Спеціальність “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” по праву займає 
провідне місце серед напрямків, за якими здійснюють підготовку фахівців як на факультеті 
КІТАЕР, так і в ДонНТУ взагалі. Маючи, з одного боку, глибокі традиції, а з іншого – моло-
дий, професійний, націлений на самоудосконалення викладацький склад, кафедри “Гірнича 
електротехніка та автоматика” і “Автоматика та телекомунікації” забезпечують отримання 
студентами сучасної технічної освіти, яка лежить на стику таких напрямків, як ІТ-технології, 
електроніка, телекомунікації та електрична інженерія. Це розкриває широкі можливості для 
випускників спеціальності щодо отримання цікавої, високооплачуваної роботи в багатьох 
галузях промисловості і ІТ-сфери України і країн Європи.  

Події останніх двох років вплинули певним чином на процес підготовки фахівців з ав-
томатизації. Переформатування викладацького складу, необхідність поєднувати функції ви-
кладача з адміністративними, відсутність достатньої кількості навчальних і лабораторних 
засобів, звуження поля потенційних абітурієнтів – основні проблеми, з якими зіткнувся ко-
лектив профільних кафедр. Але це стало також стимулом для запровадження низки глибоких 
структурних змін, реалізацією яких викладацький склад кафедр ГЕА і АТ почав займатися на 
фоні основного процесу, пов’язаного з відновленням навчання студентів. 

В першу чергу була приділена велика увага якісній підготовці кадрового складу. Ре-
зультатом цієї роботи за неповні півтора роки став захист докторської і кількох кандидатсь-
ких дисертаціїі співробітниками кафедр ГЕА і АТ, вступ до аспірантури декількох молодих 
викладачів. 

Після відновлення навчального процесу був проведений детальний аналіз затребувано-
сті тих навичок і знань, що давалися в процесі навчання раніше, до 2014 року. Питання дуже 
важливе, оскільки від актуальності і практичної цінності отримуваних в процесі навчання 
знань залежить успіх подальшого працевлаштування фахівця і, як наслідок, зацікавленість 
абітурієнтів у навчанні на цій спеціальності. Фактом стала невідповідність змісту деяких 
традиційних навчальних дисциплін, що викладалися на протязі років в ДонНТУ, зокрема, 
студентам спеціальності АУП, сучасним потребам промислових підприємств. Традиційне 
викладання базувалося на культі спеціалізованих засобів гірничої автоматики і вивченні руд-
никового електрообладнання. Поза увагою залишалися важливі питання, пов’язані з експлуа-
тацією і проектуванням сучасних систем автоматизації на основі програмованих логічних 
контролерів, засобів телекомунікації та мережевих технологій. Майже зовсім не були підняті 
в навчальному процесі питання, пов’язані з так званими вбудованими системами автомати-
зації на основі однокристальних мікроконтролерів, які є в будь-якому сучасному приладі. 
Також залишала бажати кращого практична підготовка студентів, оскільки лабороторні, 
практичні роботи, курсове і дипломне проектування в більшості випадків носили теоретич-
ний характер, не даючи змоги зрозуміти галузь практичного застосування отримуваних на-
вичок. 

Таким чином за два останніх десятиріччя намітилося суттєве відставання у підготовці 
фахівців з автоматизації у порівнянні з не тільки з провідними профільними навчальними 
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закладами Європи і України. Усвідомлення цієї проблеми стало першим кроком на шляху до 
підвищення якості навчання. Логіка подальших змін зводиться до наступного: 

1. Суттєва переробка навчальних планів. Запропонована концепція “навчальних бло-
ків”, що об’єднують кілька споріднених дисциплін, які відносяться до окремого ко-
ла питань автоматизації. Серед таких блоків були виділені наступні: “Теорія управ-
ління”, “Промислові контролери”, “Вбудовані системи”, “Електромеханічні системи 
автоматизації” і “Автоматизація технологічних процесів”. 

2. Приведення змісту навчальних дисциплін у відповідність до потреб сучасної про-
мисловості. В рамках реалізації цього етепу вивчається досвід викладання відповід-
них курсів в профільних навчальних закладах України та Європи. 

3. Взаємна інтеграція змісту навчальних дисциплін, що належать до окремих блоків 
навчання. В процесі навчання студентів передбачається активне звернення до знань, 
отриманих не тільки в дисциплінах, вертикально пов’язаних між собою в межах 
структурно-логічної схеми курсу, але й в дисциплінах суміжних блоків. Наприклад, 
при вивченні навчального блоку “Електромеханічні системи автоматизації” мають 
активно використовуватися знання, отримані в курсах блоків “Вбудовані системи” і 
“Промислові контролери”. 

4. Розширення лабораторної бази за рахунок поступового придбання відповідних тех-
нічних засобів. 

5. Розширення частки практичної підготовки студентів, включення практичних задач, 
що передбачають роботу з реальним обладнанням і отримання діючої моделі при-
строю автоматизації до курсового і дипломного проектування. 

6. Підвищення кваліфікації викладацького складу за рахунок участі в навчальних тре-
нінгах, науково-практичних форумах і конференціях, безперервного процесу самоо-
світи. 

7. Пошук актуальних технічних задач автоматизації виробництва і обов’язкове залу-
чення викладачів і окремих студентів до їхнього вирішення в рамках науково-
дослідної господарчої діяльності університету. 

Активна робота щодо удосконалення підготовки фахівців в галузі автоматизації в Дон-
НТУ тільки розпочалась. Сподіваємось, що одним з майданчиків, з яких можна буде донести 
інформацію про отримувані результати, поділитися аналогічним досвідом, стане Всеукраїн-
ська науково-технічна конференція молодих учених, аспірантів і студентів “Автоматизація, 
контроль, управління: пошук ідей та рішень” (АКУ-2016), яка вже за традицією проводиться 
в університеті в останні дні травня. В цьому році її проведення присвячене 95-й річниці з дня 
утворення Донецького національного технічного університету. 
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Донецкий национальный технический университет, г. Красноармейск, Украина 

 
РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ НАДЁЖНОСТИ КОТЛОВ 
 

На сегодняшний день важнейшей задачей промышленной безопасности на производ-
стве является предупреждение аварийных ситуаций на объектах повышенной опасности и 
прогнозирование сроков их безаварийной работы с как можно большей точностью с целью 
минимизации затрат на ремонты. Современные средства прогнозирования построены на раз-
личных методиках, но все они либо выполняют прогноз с достаточной долей вероятности на 
основе математических моделей или нейронных сетей, либо отслеживают изменения в рабо-
те механизма по одному из факторов (вибрация, толщина металла и т.п.). 

Идеей данной работы является попытка объединить поток данных при мониторинге по 
нескольким параметрам и выполнить прогнозный расчет срока безаварийной эксплуатации 
объекта с использованием математической модели, более всего подходящей к данной задаче. 
При этом поток данных автоматически должен дискретизироваться через определенные 
промежутки времени с последующим пересчетом в системах автоматического мониторинга и 
управления. Такой подход значительно упрощает расчеты и обеспечивает возможность пере-
хода к дискретно-стохастическому (P-схема) классу типовых математических схем. 

Для реализации данной задачи необходимо среди множества типов объектов повышен-
ной опасности найти такие, которые, во-первых, были бы достаточно распространены и изу-
чены, во-вторых, имели бы автоматизированные системы мониторинга и управления. Для 
данной цели идеально подходят котлы среднего и высокого давления. Котлы малой мощно-
сти не всегда обеспечивают автоматизированными средствами контроля. 

Системы контроля и управления котлов, представленные на рынке [1], представляют 
возможности по мониторингу параметров (давление газа, воздуха, воды и пара, температура 
воды и пара, а также разряжение в топке) и их регулированию (давление, температура, уро-
вень воды, соотношение «воздух-топливо», разряжение в топке). Данные комплексы позво-
ляют избежать аварий на обслуживаемых объектах за счет регулирования эксплуатационных 
параметров по результатам обработки полученных данных от датчиков. Систем, прогнози-
рующих скорый выход из строя той или иной подсистемы котла в режиме реального време-
ни, на рынке не представлено. 

На магистральных газопроводах и аммиакопроводах, а также турбинах большой мощ-
ности существуют системы мониторинга и оповещения (на снижение толщины металла, уве-
личение давления или рост вибрации) [2]. Системы, которые бы сопоставляли одновременно 
несколько измеряемых параметров, формируя экспертную оценку о возможном сроке 
наступления аварийной ситуации, в процессе анализа не было обнаружено. 

При проектировании котел рассчитывается на определенный срок эксплуатации, с ис-
пользованием теплового (выбор оборудования), гидравлического (проверка надежности цир-
куляции и движения рабочей среды), аэродинамического (рабочие тепловые нагрузки) и 
прочностного (выбор материала оборудования и его толщины) расчетов. При этом выбира-
ются оптимальные параметры технологического процесса, при соблюдении которых обору-
дование безаварийно отработает положенный срок.  

Типовой котел среднего и высокого давления [3] можно представить блочной схемой 
(рис. 1), на которой выделяются две основные системы: пароводяная и газовоздушная. Гра-
ницами этих систем являются металлические стенки труб поверхностей нагрева пароводяной 
системы, через которые происходит перенос тепловой энергии от сгорания газа на нагрев во-
ды и преобразования ее в пар. 
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При рассмотрении каждой системы в отдельности осуществляется разбиение на подси-

стемы, в которых можно выделить критичные параметры, влияющие на работу подсистем, а 
вместе с этим, и на работу котла в целом.  

Пароводяная система (рис. 1) делится на следующие подсистемы: 
1. Питательная линия (запорная и регулирующая арматура, трубы различных линий) и 

водяной экономайзер, который состоит из двух и более последовательных ступеней (коллек-
торы, необогреваемые трубы и трубы поверхностей нагрева). 

2. Барабан котла – сосуд под давлением, является основным элементом котла. 
3. Экраны котла состоят из несколь-

ких параллельных систем (фронтовой, 
задний, правый и левый экраны, а также 
циклоны). Каждая из этих систем делится 
на подсистемы: коллекторы (циклоны), 
необогреваемые трубы и трубы поверхно-
стей нагрева. 

4. Пароперегреватель котла состоит 
из двух и более последовательных ступе-
ней, каждая из которых делится на коллек-
торы, необогреваемые трубы и трубы по-
верхностей нагрева, а также запорную ар-
матуру. 

В каждой из четырех подсистем па-
роводяной системы критичными парамет-
рами являются давление и температура 
воды или пара. 

Газовоздушная система (рис. 1) де-
лится на следующие подсистемы: 

1. Газовая горелка (воздуховод с запорной арматурой, газопровод с запорной арматурой 
и сама горелка со смесительной камерой). Для оптимального горения в этой подсистеме кри-
тичны следующие параметры: давление воздуха в воздуховоде, давление газа в газопроводе, 
объемы воздуха и газа в смесительной камере, калорийность газа, материал труб, арматуры и 
горелки. 

2. Топка котла. Для оптимальной работы в этой подсистеме критичны температура го-
рения газа, разряжение в топке. 

3. Дымоход. Для оптимальной передачи тепла отходящих газов пароводяной системе 
котла эта подсистема критично реагирует на температуру отходящих газов в районе водяно-
го экономайзера, газоплотность дымохода. 

4. Дымосос, создающий разряжение в топке котла, и дымовая труба. Это сложная си-
стема сама по себе, состоящая из электрической части, быстровращающегося ротора, корпу-
са. Критичными для данной системы является вибрация ротора и газоплотность. 

В процессе эксплуатации котлов невозможно поддерживать рабочие параметры на про-
тяжении всего срока эксплуатации. Это связано с неоднородностью газа (скачки температу-
ры при сгорании), рабочей среды (непостоянное содержание солей, перепады давления воды 
по различным причинам), выработки горелок, износа труб и образования накипи на стенках 
труб. В связи с этим стойкость материала снижается, уменьшается толщина металла элемен-
тов котла, увеличивается расход энергоносителей и т. д. 

Так как типовой котел состоит из нескольких подсистем, полученные данные от кото-
рых можно сравнивать и на основе сравнений выявлять закономерности в аварийных ситуа-
циях того или иного элемента. Для повышения возможностей системы мониторинга и улуч-
шения качества прогноза необходимо выполнить некоторые условия. 

Во-первых, необходим добавочный контроль каждого блока в местах, где температура 
и давление среды оказывает наибольшее влияние на качество и производительность, т.е. на 

Рисунок 1 – Схема котла 
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выходе каждой ступени водяного экономайзера и пароперегревателя, а также на выходе из 
экранов котла (количество датчиков необходимо увеличить). 

Во-вторых, так как количество труб поверхностей нагрева в каждой ступени или на 
каждом экране десятки, то датчики должны устанавливаться в коллекторах или барабане на 
уровне каждого экрана. 

В-третьих, для возможности контроля всей поверхности нагрева трубных пакетов 
необходимо устанавливать не менее двух датчиков на каждый коллектор и каждую зону 
экранов в барабане. 

Эти три условия дадут следующие преимущества: 
1. Вместо единичных значений каждого показателя на выходе из подсистемы будут из-

меряться парные значения. Это даст возможность проводить непрерывную проверку досто-
верности показаний и определять выход из строя датчиков на основе устойчивого во времени 
сигнала о резком увеличении градиента показаний между двумя однотипными данными. 

2. На основе изменяющегося во времени градиента показаний между двумя датчиками, 
измеряющих однотипные данные, можно сделать выводы о скорости отложений солей на 
стенках труб, о скорости утонения металла труб, о неравномерности поступления воды в 
трубы поверхностей нагрева и т. п. 

3. Повышение точности прогнозирования сроков выхода из строя элементов подсистем 
пароводяной системы котла. 

Для прогнозирования аварийной ситуации в газовоздушной системе котла, а также по-
вышения точности прогноза для пароводяной системы, необходима оценка вибрации дымо-
соса, изменение температуры и разряжения в различных частях топки и дымохода котла, а 
также температуру и давление (расход) топлива и воздуха в коллекторах перед горелками. 

С учетом всего вышесказанного, задача автоматизации процесса прогнозирования сро-
ков безаварийной эксплуатации котельного хозяйства, в частности, и объектов повышенной 
опасности, в целом, актуальна. Реализация данных систем с учетом развития автоматических 
систем мониторинга, промышленного микропроцессорного оборудования и программного 
обеспечения для параллельных систем, не представляет особой сложности и не требует 
больших затрат. Эффект от данных систем был бы весьма велик, так как в режиме реального 
времени указывал предполагаемое развитие дефектов и сроки вероятных разрушений эле-
ментов оборудования. Дополняя систему экспертной системой, можно было бы получить 
анализ и экспертный вывод о причинах аварийных ситуаций. 

Для развития данной идеи необходимо выбрать тип оборудования, теоретически опре-
делить места установки датчиков и типы датчиков с учетом вероятной пользы от получае-
мых данных для определения зависимостей различных подсистем между собой. Следующий 
этап подразумевает накопление и обработка данных с последующим синтезом структуры ма-
тематической модели для данного типа объектов. Последним этапом разработки системы - 
апробирование программного комплекса на подобных объектах и сравнение результатов 
прогноза с реальными показателями, т.е. анализ модели. 
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РОЗРОБКА ВИМОГ ДО СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛОМ 

ІМПУЛЬСІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ ПРИЛАДІВ ДІАГНОСТИКИ 
 

Актуальність питання. Проблеми, що пов'язано зі забезпеченням контролю якості, 
стають особливо актуальними в умовах сучасної економіки, коли на перше місце починає 
виходити надійність устаткування та безпека персоналу. Найбільш ефективним методом ко-
нтролю якості є неруйнівний контроль – контроль основних робочих властивостей і параме-
трів об'єкту або окремих його елементів/вузлів, що не вимагає виведення об'єкту з роботи 
або його демонтажу. Неруйнівний контроль особливо важливий при створенні та експлуата-
ції різних виробів, компонентів і конструкцій. Використовується цей метод для виявлення 
різних вад, таких як роз'їдання, іржавіння та розтріскування. Також неруйнівний контроль 
вкрай важливий у вивченні культурних цінностей (картин, скульптур та ін.) оскільки він не 
впливає на стан предметів, над якими проводиться дослідження. 

Серед неруйнівних методів контролю найбільшу популярність отримав акустичний ме-
тод досліджень. Акустичний аналіз, як один із акустичних методів, широко використовуєть-
ся в дослідженнях, що спрямовані на виявлення джерел імпульсів акустичної емісії в однорі-
дних матеріалах [1]. Метод заснований на тому, що джерело, яке цікавить дослідників, вна-
слідок роботи устаткування випускає акустичні імпульси. За допомогою спеціальних засобів 
ці імпульси регіструються, оброблюються та після математичних розрахунків відбувається 
локалізація джерела. 

У акустичних методах неруйнівного контролю широко використовується кореляційний 
аналіз – метод обробки статистичних даних, за допомогою якого вимірюється тіснота зв'язку 
між двома або більш змінними. Таким чином, цей метод дозволяє аналізувати взаємозв'язок 
певних величин, що впливають на якість досліджуваного об'єкту. 

Постановка мети та задач дослідження. Метою роботи є розробка технічних вимог 
до засобів автоматизованого контрою джерел імпульсів акустичної емісії. Для досягнення 
мети поставлені такі задачі. 

– провести огляд та аналіз відомих методів неруйнівного контролю; 
– обґрунтувати технічні вимоги до розроблюваної системи автоматичного управління 

джерелом імпульсів акустичної емісії приладів діагностики 
Основний матеріал та результати досліджень. Питання виявлення дефекту у дослі-

джуваному об’єкті, безумовно, постає на перше місце при розробці пристрою технічного ко-
нтролю, але не менш важливим є і локалізація цього дефекту. І якщо пристрій технічного ко-
нтролю буде не тільки виявляти дефекти, а й локалізувати його, це зробить його конкурент-
ним серед інших подібних пристроїв. 

На виробництві, при пошуку дефектів, деякі об’єкти можна класифікувати як двовимі-
рні, наприклад трубопроводи чи конвеєри. Тож, при пошуку дефектів спочатку визначається 
чи є система двовимірною чи тривимірною. Після цього починається процес локалізації дже-
рела акустичного імпульсу. На рис. 1 зображено надходження імпульсів від джерела сигналу 
до сенсорів. Як відомо, довжина вектора дорівнює сумі квадратів різниць його координат [2]: 

( ) ( ) ( )2
21

2
21

2
21 zzyyxxLx,y,z −+−+−= .    (1) 

При відомому значенні часу затримки між надходженням сигналів на два сенсори мож-
на скласти таке рівняння: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 12
2

52
2

52
2

52
2

51
2

51
2

51 tzzyyxxzzyyxx =−+−+−−−+−+− ,     (2) 
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де (x1,y1,z1); (x2,y2,z2) – координати 1-го і 2-го сенсорів; (x5,y5,z5) –  координати джерела імпу-
льсу; t12 –  час затримки приходу імпульсу між 1-м і 2-м сенсором. 

Таким чином, за допомогою рівняння (2) можна визначити координати джерела віброа-
кустичного імпульсу. У двовимірній системі положення дефекту однозначно можуть визна-
чити 3 сенсори. Для двовимірної системи потрібна система із трьох рівнянь виду (2). Якщо 
сенсорів більш ніж три, складається система рівнянь для усіх можливих комбінацій з трьома 
різними сенсорами. Для тривимірної системи буде потрібно мінімум три сенсори, щоб під-
вищити надійність системи, можна використовувати 4 датчики. Далі будується система з 6 
рівнянь (усі можливі комбінації попарного перебору чотирьох сенсорів), розв’язання якої дає 
координати джерела віброакустичних імпульсів. На рис. 2. зображена локалізація дефекту 
при дослідженні трьома сенсорами. 

  
Рисунок 1 – Надходження імпульсів від дже-

рела сигналу до сенсорів 
Рисунок 2 – Локалізація дефекту 

 
Якщо сенсорів більш ніж чотири, складаються системи рівнянь для усіх можливих 

комбінацій з попарного перебору сенсорів та розраховуються координати джерела акустич-
них імпульсів. 

Автоматизована система технічного контролю, що проектується, має вагомий плюс пе-
ред однотипними системами – комплексність досліджень. Система контролю дозволяє про-
водити технічну діагностику за такими напрямками: товщина металу складових частин уста-
ткування, що досліджується, дефектоскопія зварних з’єднань та пошук прихованих дефектів 
у металі. Послідовно при проведенні усі цих досліджень на якихось із складових частин 
устаткування, оператор буде бачити набагато повнішу картину технічного стану об’єкта, ніж 
при якомусь одному досліджені за допомогою існуючих пристроїв. 

Розробка комплексної системи технічного діагностування складових частин парових 
котлів також дозволить отримати економічну вигоду. Замість трьох окремих приладів, буде 
використовуватися лише один. Це дозволить заощадити значні кошти за рахунок складових 
частин. Фактично, кількість складових частин (дисплей, блок вводу/виводу, генератор такто-
вих імпульсів та ін.) зменшиться втричі, що неодмінно відобразиться на ціні виробу. 

Окрім того, до пристрою, що проектується, планується надати можливість проводити 
дефектоскопію металу – це дослідження практично не виконується на існуючих підприємст-
вах поодинці. Цей метод технічного контролю надасть додаткову інформацію щодо техніч-
ного стану об’єкта та допоможе виявляти деякі дефекти металів на ранніх стадіях їх утво-
рення. При цьому можна буде завчасно прийняти відповідні заходи [3, 4]. 

Система повинна мати такі складові частини: п’єзоелектричні перетворювачі – для 
отримання даних та випромінювання сигналу; підсилювачі, фільтри низьких частот та АЦП 
для обробки отриманих сигналів; блок обчислення інформації – для проведення розрахунків 
отриманих даних, блоки керування та виводу інформації – для роботи з оператором. 

Після проведення аналізу існуючих систем технічного контролю сформовані технічні 
вимоги щодо системи, що розробляється. Показники призначення системи: 

1. Для режиму роботи як товщиномір: 
– діаметр трубопроводу, що контролюється, мм           від 25 до 800; 
– довжина ділянки трубопроводу, що діагностується, мм       не більш 1500; 
– мінімальний тиск в трубопроводі, кг/см2,       1,5; 
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– точність визначення місця витоку, м             не більш 0,2. 
2. Для режиму роботи як дефектоскопа зварних з’єднань: 
– робоча частота ультразвукового зондування, МГц      2,5; 
– діапазон вимірюваних товщини (для сталі), мм                  від 1,2 до 225,0; 
– товщина стінки при мінімальному радіусі кривизни, мм       більш 3. 
3. Для режиму роботи пошуку скритих дефектів: 
– значення номінальних частот використовуваних УЗ ПЕП, МГц   0,4; 1,25; 1,8; 2,5; 
– значення частоти повторення імпульсів зондування, Гц      30; 60; 120; 250; 500 і 1000; 
– амплітуда імпульсу зондування генератора дефектоскопа при навантаженні 51 Ом не 

менше 180 В, при тривалості не більше 80 нс; 
– діапазон установки швидкості поширення УЗК в матеріалі контрольованого виробу 

від 100 до 15000 м / с з дискретністю 1 м / с. 
Система технічного контролю буде поєднувати у собі шість функціональних блоків – 

блок вводу/виводу (БВВ), блок обробки інформації (БОІ), блок обчислення інформації, блок 
вибору режиму (БВР), блок керування (БК) та блок виводу інформації (БВІ). На початку ро-
боти, оператор за допомогою блоку керування обирає потрібний режим роботи системи 
(блок вибору режиму). Існує три режими роботи. Режим А – режим роботи як товщиномір, 
режим Б – контроль зварних з’єднань, режим В – дефектоскопія металу. Після цього опера-
тор повинен підключити до блоку вводу/виводу потрібні сенсори. Для режимів А та Б потрі-
бно відповідно п’єзоелектричний перетворювач та віброперетворювач. Для режиму В потрі-
бно підключити до усіх чотирьох входів сенсори акустичної емісії. 

Далі за командою оператора через БК система починає свою роботу. Для режимів А та 
Б спочатку генератор тактових імпульсів генерує імпульс, амплітудою не менш ніж 180 В та 
тривалістю 80 нс. Далі цей сигнал посилається до п’єзоелектричного перетворювача, який 
випромінює його у метал із частотою 2,5 МГц. Віброперетворювач регіструє відбиття цього 
сигналу від задньої поверхні металу. Блок вводу/виводу передає сигнал у блок обробки інфо-
рмації, де цей сигнал проходить через спеціально налаштований на 2,5МГц. Далі сигнал йде 
на АЦП, а потів у блок обчислення інформації. 

У режимі В (пасивному режимі) – чотири п'єзоелектричні сенсори приймають сигнал (з 
частотою 280 кГц) з об’єкта, що знаходиться під контролем. Блок вводу/виводу передає ці 
сигнали до блоку обробки інформації, де сигнали проходять через спеціально налаштовані 
ФНЧ з частотою зрізу 280 кГц, а потім передаються до АЦП. АЦП перетворює ці сигнали у 
цифровий вид та передає їх до блоку обчислення інформації. У блоку обчислення інформації 
проводиться розрахунок сигналів та побудова потрібних графіків. Обчислення проводиться 
за нескладними формулами, відповідно до обраних режимів роботи. Результати видаються 
на екран та зберігаються до внутрішньої пам’яті. Крім того, блок виводу інформації може 
буде з’єднаний з ПК для передачі інформації. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Локалізація дефектів стає важливою 
метою розробки нових пристроїв неруйнівного контролю. Процес локалізації не є дуже скла-
дним. В подальшому необхідно розробити системи технічного контролю на основі сформу-
льованих були технічні вимоги. 
Перелік посилань: 
1. Каллакот Р. Диагностика повреждений / Р. Каллакот. – М.: Мир, 1989. – 512 с. 
2. Вища математика: підручник / під ред. М.І. Шинкарика. – Тернопіль: вид-во Карп’юка, 
2002. – 480 с. 
3. Гринченко В.Т. Распространение волн в полом упругом цилиндре с жидкостью / 
В.Т. Гринченко, Г.Л. Комисарова // Прикл. Мех. – 1984. –vol. 4, №1. – С. 21 – 26. 
4. Лапшин Б.М. Взаемоспектральный метод обнаружения утечек на трубопроводах с одно-
сторонним доступом / Б.М. Лапшин, А.Л. Овчинников  // Дефектоскопия. – 2004.– № 9. –
 С. 19 – 26. 
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РОБОТ С МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
 

Создание микропроцессора явилось следствием развития и совершенствования техно-
логии производства интегральных схем. Повышение степени интеграции микросхем привело 
к закономерному этапу в развитии вычислительной техники – реализации архитектуры ЭВМ 
на одной интегральной схеме. 

Способность к программированию последовательности выполняемых функций, т.е. 
способность работать по заданной программе, является основным отличием микропроцессо-
ра от элементов «жесткой» логики. Аппаратные средства микропроцессора повторяют струк-
туру процессора ЭВМ и включают: арифметико-логическое устройство, устройство управле-
ния, память. Микропроцессор может состоять из одной или нескольких интегральных схем. 

Основными причинами широкого использования микропроцессорных систем в техни-
ке являются: 

• Использование в микропроцессорных системах цифрового способа представления 
информации, позволяющего значительно повысить помехоустойчивость создаваемых 
на базе устройств, обеспечить простоту передачи и преобразования информации; 

• Применение программного способа обработки информации, позволяющего создавать 
в значительной степени унифицированные технические средства, отличающиеся 
практически лишь содержимым запоминающего устройства и специфическими 
устройствами ввода/вывода информации. 
Алгоритм действия робота должен быть следующим. 
Робот должен находиться в темной комнате. Если присутствует источник света, робот 

должен определить с какой стороны он светит, повернуться в его сторону и двигаться по 
направлении к нему. В случае отсутствия источника света, робот должен просто стоять на 
месте, ничего не выполняя. Принцип действия робота представлен на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 - Принцип действия робота 

 
Микроконтроллеры с системой команд и архитектурой MCS-51 широко распростра-

нены, множество фирм выпускает их модификацию и программное обеспечение для них. 
Выпускает такие микроконтроллеры и фирма Atmel. В данном курсовом проекте был выбран 
микроконтроллер AT89C4051. Именно этот микроконтроллер наиболее хорошо известен 

mailto:(avramenko_n_i@mail.ru)
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разработчикам и является популярным средством управления в устройствах самого широко-
го круга. Имеется множество эмуляторов, отладчиков и программаторов микросхем 
AT89C4051, поэтому с разработкой программного обеспечения нет никаких трудностей. 

AT89C4051 является низковольтным быстродействующим 8-битным микроконтрол-
лером с 4 Кбайт программируемой и стираемой флэш-памятью и 128 байт ОЗУ. Микро-
контроллер имеет два универсальных программируемых параллельных 8-разрядных порта 
ввода-вывода с возможностью реализации определенных альтернативных функций. 

Набор аппаратных средств и совокупность реализуемых функций делают микро-
контроллер AT89C4051 эффективным средством сбора, обработки информации и управления 
объектами. Требуемая принципиальная схема приведена на рис.2. 

 

 
Рисунок 2 - Принципиальная схема на микроконтроллере для управления роботом 

 
Значимость создания робототехники незаменима в современном обществе, так как ис-

пользование живой рабочей силы не так целесообразна как в прошлом веке, и поэтому веду-
щие промышленные корпорации стараются наладить производство таким образом, чтобы 
человеческий фактор терял свое влияние во всех сферах производства. 

 
Перечень ссылок: 
1. В.В. Сташин, А.В. Урусов, О.Ф. Мологонцева  Проектирование цифровых устройств на 
однокристальных микроконтроллерах. - М.: издательство «Энергоатомиздат», 1990. - 224 с. 
2. Сединин В.И., Микушин А.В. Программирование микропроцессорных систем на языке 
ASM-51.– М.: издательство «Радио и связь», 2003. – 331 с. 
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АВТОМАТИЧНЕ РОЗГАЗУВАННЯ ТУПИКОВИХ ВИРОБЛЕНЬ 
 

Аерологічний стан тупікового вироблення оцінюється концентрацією метану, яка 
утворюється в наслідок змішування метану, що потрапляє у вироблений простір з бічних 
порід, з чистим повітрям, яке надходить у вироблення вентиляційним трубопроводом під 
дією вентилятора ВМП. Збільшення кількості повітря у виробленні утворює підвищення 
тиску, під дією якого надлишок змішаного повітря витісняється до устя вироблення. 
Оскільки при цьому деяка кількість метану виходить з вироблення в складі змішаного 
повітря, це дозволяє зменшити концентрацію метану до безпечного рівня. Кількість свіжого 
повітря, що потрапило у вироблення трубопроводом, і кількість змішаного повітря, яке 
покинуло вироблення, дорівнюють одне одному. 

Отже, керованим параметром в даному випадку є концентрація метану у виробленні 
См. Керуючим впливом виступає продуктивність ВМП Qв. Збурюючим, неконтрольованим 
впливом на стан повітря у виробленні є інтенсивність виділення метану Qм. Кількість повітря 
у виробленні завжди є величиною постійною і дорівнює об’єму тупікового вироблення Vт. 
Постійне надходження повітря і метану у вироблення разом з обмеженням сумарного об’єму 
всіх газів, що одночасно можуть знаходитись в ньому, обумовлює рух повітря від вибою до 
устя вироблення. При цьому кількість змішаного повітря, що виходить з вироблення, 
становить Qзм=Qп+Qм. 

Математична модель процесу провітрювання тупікового вироблення представлена в 
[1]. Вказана модель є спрощеною, оскільки не враховує нерівномірність концентрації метану 
в різних точках виробки. Згідно з нею процес зміни концентрації метану визначається 
наступним диференційним рівнянням: 

 0CC
dt
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стмм
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де 
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Q
C
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м
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=  - стале значення концентрації метану. 

Результати моделювання процесів в тупіковому виробленні довжиною 100м і площею 
перетину 14м2 за умови надходження в його простір свіжого повітря в кількості 9м3/с від 
вентилятора місцевого провітрювання ВМ-6 за умови змінної інтенсивності виділення 
метану представлені на рис.1. 

Отримана модель може бути використана для вирішення наступних практичних задач: 
1.Обгрунтування параметрів ВМП, що задовільняють даним гірничо-технологічним і 

аерологічним умовам. 
2.Обгрунтування параметрів швидкодії засобів АГЗ в умовах заданої тупікової 

виробки. 
3.Обгрунтування алгоритму керування ВМП для ефективного розгазування виробки в 

разі різкого збільшення кількості метану, що надходить з бічних порід; використання 
вказаного алгоритму дозволить зменшити час вимушених простоїв дільниці в разі 
відключень електроенергії, а також підвищить економічність і надійність експлуатації ВМП і 
повітряпроводу. 
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Рисунок 1 – Результати моделювання динаміки аерологічних процесів в тупіковому 

виробленні у випадку роботи ВМП без регулювання 
 
Аналіз результатів моделювання процесу провітрювання (рис.1) за умови відсутності 

регулювання кількості повітря, що подається в тупиковий вибій, свідчить про високу 
вірогідність перевищення припустимої концентрації метану в повітрі виробки в разі 
тимчасового збільшення надходження метану у вироблений простір. Це може призвести, не 
дивлячись на встановлені апаратурою АКТВ витримки за часом, до відключення 
електроенергії з розглянутої дільниці на час, необхідний для розгазування виробки, який 
згідно з нормативами [2] становить від 5 до 20хв. Вказана проблема може бути вирішена 
наступними способоми: 

-заміною вентилятора на такий, що має більшу продуктивність; 
-використанням засобів регулювання (зокрема, збільшення) продуктивності ВМП, 

наприклад, за рахунок частотного способу. 
Перший напрямок характеризується низькою ефективністю використання приводного 

двигуна ВМП. Двигун більшість часу працюватиме лише частково навантаженим, а отже, 
матиме низький ККД і коефіціент потужності [3]. Крім того такий підхід не дозволяє 
зменшити надходження повітря у вироблення в разі низької інтенсивності виділення метану, 
а також не спроможний реалізувати плавний запуск двигуна. 

Більш перспективним є другий напрямок, що грунтується на регулюванні частоти 
обертання робочого колеса вентилятора. Один із способів реалізації вказаного принципу 
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керування ВМП полягає у застосуванні частотного управління за рахунок використання 
перетворювача частоти (ПЧ). При цьому в якості контрольованого параметру розглядається 
концентрація метану См у провітрюваній виробці. В якості керуючого фактору виступає 
частота f напруги живлення приводного АД, що безпосередньо визначає продуктивність 
ВМП Qв. Пропонується застосувати пропорційне регулювання за відхиленням поточної 
концентрації від заданої величини (рис.2): 
 )СC(1kf задм −⋅=  (2) 
де Сзад – задана концентрація метану в тупіковій виробці; k1 – коефіціент пропорційності. 

Залежність подачі ВМП від частоти обертання робочого колеса визначається 
квадратичною залежністю. В свою чергу, частота обертання робочого колеса пропорційно 
залежить від частоти напруги живлення: 
 2

в f2kQ ⋅= , (3) 
де k2 – коефіціент пропорційності. 

Закон регулювання інтенсивності надходження свіжого повітря у виробку 
визначатиметься співвідношенням (4): 
 2

мзадв )СC(2k1kQ −⋅⋅= . (4) 
Реалізація наведеного закону в системі керування ВМП дозволить форсувати 

провітрювання виробки в разі збільшення виділення метану, забезпечивши її ефективне 
розгазування і усунувши тим самим необхідність відключення електроенергії з дільниці. 

 

 
Рисунок 2 – Структурна схема системи автоматичного розгазування (Р – регулятор, ПЧ – 

перетворювач частоти, АД – асинхронний двигун, ВМП – вентилятор місцевого 
провітрювання, ТВ – тупикова виробка) 

 
На рис.3 наведені діаграми, що ілюструють процеси у виробці з тими самими 

параметрами за тих же симих умов метановіділення, але в разі використання ВМП з 
регульованою продуктивністю. 

Аналіз результатів моделювання дозволяє зробити наступні висновки відносно 
структури системи автоматичного розгазування тупікової виробки: 

-для підвищення ефективності провітрювання тупикової виробки необхідно 
забезпечити регулювання продуктивності ВМП; 

-регулювання продуктивності здійснюється в функції поточної концентрації метану за 
її відхиленням, а також в залежності від фактичної довжини виробки; 

-для забезпечення ефективного розгазування використовується пропорційний закон 
регулювання частоти і рівня напруги живлення АД ВМП в функції відхилення концентрації 
метану. 

Структурна схема реалізації запропонованого способу автоматичного розгазування 
представлена на рис.4. Запропонована схема відрізняється від базового варіанту наявністю 
каналу зв’язку із системою АГЗ, що дозволяє запровадити контроль за інтенсивністю 
надходження метану у виробку і здійснювати регулювання подачі повітря. Для реалізації 
останньої функції запропонованій структурній схемі автоматизації присутні перетворювачі 
частоти (ПЧ), що забезпечують частотне регулювання продуктивності і плавний запуск 
відповідних ВМП. Для реалізації запропонованої схеми автоматичного розгазування 
необхідно модернізувати апаратуру автоматизації АКТВ, оскільки в базовому варіанті вона 
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не забезпечує можливості підключення зазначених вище датчиків і виконавчих пристроїв. 
Модернізація полягає в розробці блоку автоматичного розгазування (БАР), що дозволяє 
забезпечити адаптацію базової апаратури до перетворювача частоти, а також забезпечує 
контроль довжини провітрюваної виробки, можливість регулювання продуктивності і 
реалізацію плавного запуску ВМП замість імпульсного пуску. 

 
Рисунок 3 – Результати моделювання динаміки аерологічних процесів в тупіковому 

виробленні у випадку використання ВМП з регульованою продуктивністю 
 
Перевагою запропонованої системи автоматичного розгазування є те, що вона 

дозволяє об’єднати апаратуру АГЗ (контроль вмісту метану в повітрі) і апаратуру контролю 
провітрювання (контроль надходження повітря в тупикову виробку). До того ж 
запропонований пристрій дозволяє активно реагувати на погіршення аерогазового стану у 
виробці, активізуючи в разі необхідності провітрювання за рахунок впливу на ВМП і тим 
самим попереджуючи знеструмлення контрольованої дільниці. Пристрій може бути 
інтегрований в загальношахтну систему АГЗ, а також в систему диспетчерського контролю і 
управління. 
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Рисунок 4 – Структурна схема модернізованої апаратури контролю провітрювання, що 

забезпечує автоматичне розгазування тупикової виробки 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ДИСКРЕТНИХ ОБ’ЄКТІВ 
КЕРУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АПАРАТУРИ PHOENIX CONTACT 
 
Умови експлуатації та вимоги до систем автоматизації, що використовуються на гір-

ничих підприємствах, характеризуються рядом особливостей: вибухобезпечне виконання 
електрообладнання, необхідність забезпечення іскробезпеки інформаційних ліній, висока те-
мпература навколишнього середовища та всередині вибухобезпечних оболонок, в яких роз-
міщується електрообладнання та блоки керування (може досягати 60-70 °С), вплив на датчи-
ки, виконавчі механізми та інформаційні лінії вологості та агресивних підземних вод, що 
знижує їх напрацювання на відмову, розміщення інформаційних ліній в безпосередній бли-
зькості до силових кабелів, а іноді – в одній оболонці з силовими жилами, що призводить до 
виникнення електромагнітних завад [1].  

Більшість апаратур автоматизації, що застосовується в гірничій промисловості Украї-
ни, на сьогодні морально і технічно застаріла та потребує кардинального оновлення. Зокре-
ма, для автоматизації шахтних водовідливних установок застосовується, зокрема, апаратура 
ВАВ, що виконана на застарілій елементній базі та характеризується обмеженою функціона-
льністю. Для керування підземними конвеєрними лініями застосовують апаратури АУК, 
САУКЛ та ін., які характеризуються обмеженим набором функцій та неможливістю інтегра-
ції із найновішими засобами автоматизації через застарілу елементну базу. Протягом 2000х 
років на шахтах України впроваджувалася апаратура комплексної автоматизації УТАС, про-
те на практиці така апаратура функціонує паралельно із більш ранніми апаратурами автома-
тизації, виконуючи тільки функції моніторингу основних параметрів функціонування шахт-
них установок (функції управління не використовуються). Таким чином, актуальним є пи-
тання розширення функціональності апаратур автоматизації гірничих машин та механізмів 
шляхом застосування найновіших технічних засобів автоматизації. 

Для автоматизації технологічних об’єктів та процесів в гірничих умовах з високою 
ефективністю можуть бути застосовані промислові логічні контролери, модулі введення-
виведення сигналів, датчики, телекомунікаційна та інша апаратура фірми PHOENIX 
CONTACT [2], до переваг якої відносяться високі показники надійності, використання су-
часних стандартів обміну даними, можливість інтеграції у глобальну мережі згідно з техно-
логією Industry 4.0.  

 Значна кількість об’єктів керування у підземних умовах є дискретними, тобто їх не-
обхідно вмикати або вимикати (наприклад, пускачі електродвигунів різних машин та механі-
змів, електромагнітні виконавчі органи та ін.). Також більшість датчиків видають сигнал лог. 
0 або лог. 1 (електродні датчики рівня води у водозбірнику, датчики контролю сходження 
стрічки конвеєра і т.і.). 

В якості прикладу застосування апаратури PHOENIX CONTACT та інших європейсь-
ких виробників для автоматизації об’єктів у підземних умовах в учбовому центрі промисло-
вої автоматизації ДонНТУ, організованому в рамках проекту TEMPUS № 544010-TEMPUS-
1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES «Тренінги в технології автоматизації для України», створена 
учбова система автоматизації головної водовідливної установки шахти (рис. 1). Обмін сигна-
лами з підземними дискретними об’єктами керування та датчиками здійснюється за допомо-
гою шинного з’єднувача, який за інтерфейсом PROFIBUS обмінюється сигналами з проксі-
пристрою PROFINET IO/PROFIBUS proxy, який дозволяє, за допомогою мережі PROFINET 
[3], обмінюватися інформацією з програмованим логічним контролером AXC-350. Останній 
підключається до мережі Internet, що дає змогу користуватися на віддалених комп’ютерах 
web-інтерфейсом для керування та контролю стану водовідливної установки. 
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Рисунок 1 - Структурна схема учбової системи автоматизації головної 

водовідливної установки шахти 
 
Таким чином, застосування сучасних засобів автоматизації дозволяє суттєво розши-

рити функціональні можливості систем автоматизації гірничих об’єктів, забезпечити гнуч-
кість останніх, підвищити показники надійності, інтегрувати їх до глобальної мережі, засто-
совувати хмарні технології для збереження та обробки даних, та є суттєвим кроком для 
впровадження безлюдної виїмки вугілля. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВЕТВЛЕННОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 
В угольных шахтах и рудниках для доставки полезного ископаемого из забоя, а также 

для транспортирования его по сборным штрекам, квершлагам, участковым и капитальным 
уклонам и бремсбергам, наклонным стволам и штольням в настоящее время широко приме-
няются ленточные конвейеры. Возрастающий объем добычи полезных ископаемых, увели-
чение протяженности горных выработок влияют на условия эксплуатации угледобывающего 
оборудования и средств транспортирования и требуют их непрерывного совершенствования. 
Современные подземные конвейерные линии характеризуются значительной протяженно-
стью и использованием мощных много двигательных конвейеров для перевозки грузов и лю-
дей, а также наличием нескольких маршрутов. Это сложные объекты автоматизации как с 
позиции управления ими, так и обеспечения безопасность эксплуатации. Режимы работы 
конвейера характеризуются продолжительной работой, неравномерностью нагрузки, нали-
чием «тяжелого» пуска.  

На данный момент актуальной становится задача автоматического регулирования 
производительности конвейеров для стабилизации грузопотока и оптимизации режимов их 
эксплуатации.  

Цель работы – повысить надежность и эффективность транспортной системы (ТС), 
состоящей из магистральной конвейерной линии и нескольких участковых конвейеров (УК) 
совместно с бункерами-накопителями (БН). Надежность повышается за счет ограничения 
нагрузки магистральной конвейерной линии на номинальном уровне либо ограничения вре-
мени ее работы (продление срока службы ленты и привода).  

Эффективность обеспечивается за счет: 
а) стабилизации режима работы ТС вне зависимости от колебаний входящих грузопо-

токов и состояния отдельных компонентов ТС; 
б) остановки магистральной конвейерной линии в случае невозможности его номи-

нальной загрузки (при условии наличия свободного места в соответствующих БН). 
Стабилизация режима ТС подразумевает обеспечение стабильности грузопотока на 

выходе МЛК (сглаживание колебаний входящих грузопотоков), возможность продления ра-
боты ТС в случаях остановки МЛК (за счет накопления груза в БН) или в случае остановки 
участков (за счет использования массы, накопленой в БН). Привод конвейера при этом 
функционирует с наилучшими показателями.  

Моделируемые компоненты (минимальный вариант) транспортной системы (ТС) при-
ведены на рисунке 1, а именно: бункеры-накопители (БН) (2 шт.), магистральный ленточный 
конвейер (МЛК) с двумя пунктами подачи горной массы, расположенными на разных рас-
стояниях от начала ленты, устройство управления (УУ). Внешние воздействия - (Q1, Q2) 
(периодические импульсные сигналы со случайной составляющей), поступающие в соответ-
ствующие БН, а также техническое состояние МЛК. Управляемая величина – грузопоток на 
выходе МЛК (Qмлк). Управляющие воздействия – выходные грузопотоки БН (Qб1,Qб2) (ва-
рьируется в зависимости от состояния ТС), скорость МЛК (v) (может принимать одно из 
двух дискретных значений 0 или vном), определяемые УУ. 

В основе структурной схемы автоматизации (рисунок 2) лежит микроконтроллер, ко-
торый обрабатывает данные от конвейерных весов, и в зависимости от ситуации выбирает 
режим работы. Двухсторонняя связь всех элементов схемы обеспечивается с помощью ин-
терфейса RS-485. 
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Рисунок 1 – Моделируемые компоненты транспортной системы 

 
 

 
Рисунок 2 - Структурная схема системы автоматического управления разветвленной конвей-
ерной линией: КВ - вонвейерные весы; ПЧ - преобразователи частоты, установленные на 

приводах конвейера 
 
Перелік посилань: 
1. Будішевський В.О., Суліма А.О. Проектування транспортних систем енергоємних вироб-
ництв. – Д.: ДонНТУ, 2008. – 439 с. 
2. Ткачев В.В., Козарь Н.В., Проценко С.Н., Шевченко В.И. Компьютерная система автома-
тизированного управления конвейерным транспортом / Горный журнал, №6, 1999 - с.48-50. 
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ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ САУ ПІДЙОМНОЇ УСТАНОВКИ НА ОСНОВІ 
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           Автоматизація виробничих процесів відіграє величезну роль в сучасному виробництві. 
Особливо останнім часом, коли в апаратуру автоматизації стали, впроваджуючи досягнення 
мікропроцесорної техніки, можливості цієї апаратури вийшли на новий технічний рівень. 

Підвищення потужності гірничих підприємств, інтенсифікація гірських робіт, збіль-
шення глибини шахт зумовлюють зростання енергоспоживання і збільшення одиничної по-
тужності шахтних стаціонарних машин. Зростає необхідність подальшого вдосконалення їх 
систем автоматичного управління. 

До основних вимог, що пред'являються до перспективних систем, електроприводу, 
слід віднести велику потребу в застосуванні регульованого електроприводу, що необхідно 
для підвищення продуктивності праці. 

Підйомна установка шахтна - основний транспортний комплекс, що зв'язує підземну 
частину шахти з поверхнею; призначена для видачі ні поверхню видобувається корисної ко-
палини і одержуваної при проходці гірських виробок породи, спуску і підйому людей, транс-
портування гірничо - шахтного обладнання та матеріалів, а також огляду армування і кріп-
лення стовбура шахти. 

Метою роботи є аналіз можливості використання сучасних технологій для підвищен-
ня ефективності функціонування системи автоматизації шахтної скіпової підйомної установ-
ки. 

Для автоматизації скіпової підйомної установки використовуються аппаратури типа 
ППК, АУЛ-1, «Горизонт», АЗК-1. Найбільш розповсюдженим є шляховий програмний апа-
рат захисту та контролю хода АЗК-1 в комплекті з електронним обмежувачем швидкості. До 
недоліків таких технічних рішень відноситься застаріла елементна база та обмежена функці-
ональність. Також для безперервного автоматичного контролю стану підйомної установки 
використовується система УТАС [2], яка контролює температуру корпусу приводних двигу-
нів, підшипникових вузлів двигуна, редуктора, барабана, струм двигуна, швидкість руху і 
положення в стволі скіпа, стан маслостанції та компресорної станції та інші параметри. 

Для автоматизації скіпової підйомної установки можливо застосувати апаратні засоби 
фірми PHOENIX CONTACT, зокрема, програмовані ло-гічні контролери. Пропонується ви-
користати контролер ILC 151 GSM/GPRS, являє 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 контролер постійно налаштований і запрограмований відповідно до IEC 
61131 з використанням програмного забезпечення для автоматизації PC Worx. З PC Worx 
можна працювати через мережу (Ethernet). Цей потужний процесор може бути запрограмо-
ваний всіма п’ятьма мовами програмування IEC 61131 і забезпечує швидку обробку завдань 
управління. 

Інтегроване Ethernet-підключення (через кручену пару) забезпечує з’єднання з 
Ethernet. Через мережу Ethernet вбудований контролер може бути доступний через TCP/IP 
або UDP/IP. 

Інтегровані функції зв’язку дозволяють прямий і ефективний обмін даними через 
Ethernet. Мережа Ethernet забезпечує універсальні можливості для спілкування з контроле-
ром. 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.  
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Існуючі блоки IEC 61131-5 були розширені для включення стеків TCP/IP та UDP/IP. 
 

 
Рисунок 1 - Структурна схема автоматизації шахтного скіпового підйому:  

1, 2 – кінцеві вимикачі; 3, 4 –  датчики імпульсів колійних; 5 – барабан підйомної ма-
шини; 6 -  струмове реле РКВ; 7 – ДСА-1; 8 -  датчик вібрації ТХ5636; 9 - датчик температу-

ри ТХ2061; 10 – ТГ; 11 -  контролер ILC 151 GSM/GPRS ; 12 -  контролер AXC 3050 
 

При використанні сервера AX OPC, представленого в програмному пакеті 
AUTOMATIONWORX, дані вбудованого контролера доступні в мережі Ethernet в стандарт-
ному форматі і можуть бути використані для різних пакетів візуалізації. 

Протокол зв’язку Modbus TCP/UDP можна використовувати через інтерфейси Ethernet 
вбудованого контролера. У цьому випадку вбудований контролер може бути використаний в 
якості клієнта Modbus. Вбудована локальна шина, а також віддалена шина INTERBUS мо-
жуть бути підключені через з’єднання INTERBUS. Таким чином, можна створити повну сис-
тему INTERBUS (максимум на 4-х рівнях віддалених шин), використовуючи вбудований ко-
нтролер як розподільчий контролер. 

Рівень вводу/виводу підключається до вбудованого контролера через INTERBUS. 
Вбудований контролер може працювати з використанням пам’яті параметризації, що 

підключається, у вигляді SD-карти. Ця пам’ять може використовуватися для збереження 
програм і конфігурацій, які відповідають вашому проекту. Пам’ять параметризації, що підк-
лючається, є необов’язковою і не потрібна для керування вбудованого контролера. 

Проект Industry 4.0 (сокращенно: I40) был запущен в 2012 году на основе рекоменда-
ции по исследовательским объединением бизнеса и науки федеральное правительство Гер-
мании. I40 должно обеспечить будущее Германии в качестве производственного центра. По-
добные проекты существуют и в других странах высокотехнологичных.  
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Объединение современных информационных технологий с традиционными промыш-

ленных процессов. Это приводит к cyber-physical systems (CPS), которые, как ожидается, 
иметь революционное влияние на промышленность. Компонент I40 представляет собой ци-
фровой подключенное устройство, состоящее из оболочки управления и связанного с ним 
объекта. 

 

 
Диспетчер ресурсов организует среди прочего внешний доступ к информации в среде 

управления и осуществляет обмен данными с объектом в режиме онлайн. 
  Використання програмованих логічних контролерів PHOENIX CONTACT для автома-

тизації технологічних процесів в гірничій промисловості дозволяє побудувати сучасні систе-
ми автоматичного управіління з високими показниками надійності та можливістю web-
доступу. 
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КОМПЛЕКСНИЙ РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 
ТРИФАЗНОГО СЕПАРАТОРА, ЯК АВТОМАТИЧНОЇ ГРУПОВОЇ ЗАМІРНОЇ 
УСТАНОВКИ ДЛЯ НАФТОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ №33 ЛУКВИНСЬКОГО 

НАФТОГАЗОВОГО РОДОВИЩА 
 

До основних параметрів у технологічних процесах нафтогазовидобування, транспор-
тування і переробки нафти та газу належать витрата, тиск, рівень, температура та якісні по-
казники. Витрата є найважливішим контрольованим і регульованим параметром у всіх тех-
нологічних процесах, зокрема і на автоматичних групових замірних установках (АГЗУ) [2]. 
Щодо переробки нафти та газу, то ефективність процесу сепарації визначається режимними 
параметрами — кількістю рідини, яка протікає через апарат за одиницю часу, тиском, темпе-
ратурою і фізико-хімічними властивостями нафти. Для кількісної оцінки ефективності про-
цесу сепарації застосовують такі показники, як ступінь обезводнення нафти, відносний вихід 
дегазованої нафти, вміст в дегазованій нафті бензинових фракцій [1]. 

Актуальним на сьогоднішній день є питання оптимізації технологічних процесів збо-
ру та підготовки нафти і газу з метою ефективного використання технологічного обладнання. 
Тобто йдеться про часткове об’єдання процесу першої ступені сепарації із груповими замір-
ними установками для свердловин що мають низький дебіт. 

Для дослідження було використано інформаційно-вимірювальні характеристики наф-
тової свердловини №33 Луквинського нафтового родовища, що належить до НГВУ «Надвір-
нанафтогаз», (ПАТ «Укрнафта»). Зокрема 21 березня 2012 року на даній свердловині було 
проведено гідророзрив пласта, що дозволило збільшити дебіт нафтової свердловини удвічі.     

При комплексному розрахунку параметрів математичної моделі було використано 
трифазний сепаратор в якості автоматичної групової замірної установки типу «Спутник». 
Для обробки та аналізу даних розрахунок перехідних характеристик проводився в математи-
чній лабораторії MATLAB за допомогою методу фундаментальної матриці, методу матрич-
ної передавальної функції та числового методу.  

В результаті отримано перехідні характеристики керуючого об’єкта для виходу нафти 
та води із сепаратора. Перехідні характеристики наведені нижче у вигляді графіків.  

  
Рисунок 1 - Результат методу                 Рисунок 2 - Результат методу матричної 

фундаментальної матриці, вихід нафти            передавальної функції, вихід нафти 
 
Всі результати отриманні при значенні зміни вхідної витрати на 15% та сили струму в 

регуляторі нагрівача на 25% . 
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Згідно отриманих графіків перехідних процесів зміни температури та рівня в трифаз-

ному сепараторі, порівнюючи можна прийти до висновку що обчислення перехідних проце-
сів проведене вірно. А отже, числовий метод  не вносить суттєву похибку, а навпаки дозво-
ляє швидко і наглядно отримати достовірні результати. 

  
Рисунок 3 - Результат числового                    Рисунок 4 - Результат методу 

           методу, вихід нафти                          фундаментальної матриці, вихід води 

  
Рисунок 5 -  Результат методу матричної            Рисунок 6 - Результат числового 

передавальної функції, вихід води                          методу, вихід нафти   
 

Так, як отримана математична модель трифазного сепаратора містила нелінійні зале-
жності між вхідними і вихідними параметрами, була застосована лінеаризація (ідеалізація) 
математичної моделі. Дослідження математичної моделі проводили аналітичними і числовим 
методами. В подальшому планується побудувати перехідний процес для газу та здійснити  
побудову математичної моделі кореляційним методом. 

Представлені результати комплексного розрахунку параметрів математичної моделі 
трифазного сепаратора, як автоматичної групової замірної установки для нафтової свердло-
вини №33 Луквинського нафтогазового родовища закладають основу для подальших дослі-
джень щодо ефективності оптимізації процесів збору та підготовки нафти в умовах невизна-
ченості. Зокрема доцільність проведення заміщення АГЗУ на блочні сепараційні установки 
першого ступеня сепарації. 
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2. Семенцов Г.Н Автоматизація технологічних процесів у нафтовій та газовій промисловості 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО РЕЛЕ 
 
На сьогоднішній день електромагнітні реле є основним елементом у пристроях авто-

матики на залізничному транспорті. Незважаючи на інтенсивний розвиток мікропроцесорної 
техніки та впровадження систем залізничної автоматики, що побудовані на базі мікроконт-
ролерів, електромагнітні реле продовжують залишатися головними і найбільш масовими 
елементами систем регулювання рухом поїздів на перегонах і станціях. Електромагнітні реле 
у порівнянні з напівпровідниковими приладами мають ряд переваг: 

– висока надійність роботи в складних кліматичних умовах; 
– простота експлуатації, що не вимагає від обслуговуючого персоналу високого рівня 

різносторонніх знань; 
– повний електричний розрив кіл, що комутуються при розімкнутих контактах, і ма-

лий, стабільний перехідний опір при замкнених контактах. 
Використання електромагнітних реле для комутації великих потужностей під керу-

ванням мікропроцесорних засобів потребує узгодження у зв’язку з тим, що реле має індукти-
вний характер опору, а в колі навантаження, при комутації будуть виникати перенапруги. 
Отже вірний підбір характеристик електромагнітного реле є відповідальним етапом проекту-
вання систем автоматики. 

Електромагнітні реле мають статичні та динамічні характеристики. Більшість з харак-
теристик наведена в довідникових даних [1]. Для більш точного визначення аспектів роботи 
реле та його електричних параметрів необхідно досліджувати динамічні характеристики: ме-
ханічну, навантажувальні та тягову. 

Залежність механічних зусиль, що переборюються при переміщенні якоря, від вели-
чини повітряного зазору  δ  між якорем реле та полюсним накінечником, називається механі-
чною характеристикою FМ(δ) [2]. Для нормальної роботи реле необхідно щоб тягове зусилля, 
що розвивається електромагнітом, було більше сили, що перешкоджає притягання якоря. Ін-
акше кажучи, необхідно щоб тягова характеристика не була нижче за механічну. Тяговою 
або електромеханічною характеристикою називається залежність сили притягання якоря від 
значення повітряного зазору при постійній магніторушійній силі FТ(δ), IW=const. Для побу-
дови сімейства тягових характеристик використовують сімейство навантажувальних харак-
теристик. Навантажувальна характеристика являє собою залежність сили притягання якоря 
від магніторушійної сили при постійному повітряному зазорі FН(IW), δ=const [2]. 

В лабораторних умовах визначено, що для створення тягових характеристик достат-
ньо мати 4 навантажувальні. Тягові криві графічно будуються за наступним алгоритмом: 

1. В поруч розташованих осях FТ(IW) та FМ(δ) будується сімейство навантажувальних 
кривих. Оскільки, кожна крива відповідає своєму повітряному зазору, в осях FМ(δ) вони від-
повідатимуть вертикальним прямим лініям, а в осях FТ(IW) – частинам експонент. 

2. В осі FН(IW) будується тягова характеристика, що відповідатиме вертикальній пря-
мій. Зазначаються точки перетину тягової характеристики з сімейством навантажувальних. 

3. Отримані точки перетину переносяться до осей FМ(δ) на відповідні навантажуваль-
ні прямі. 
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4. Знаючи, що отримані криві повинні мати вигляд експонент, проводиться графічна 
інтерполяція та екстраполяція для побудови відповідної тягової характеристики в осях FМ(δ). 

У якості приклада було обрано реле типу КДР [1], що має паспортне значення струму 
спрацювання 40 мА. Данні, отриманні в результаті експерименту приведені в таблицях 1 та 2. 
Для лабораторних умов значення магніторушійної сили розраховується за допомогою напруги 
на обмотці реле. 

 
R

WU
IW

⋅
= Спр , (1) 

де U  – напруга спрацювання реле; W  – кількість витків, W = 8640; R  – опір обмотки реле, 
R = 270 Ом. 

 
Таблиця 1 – Данні для побудови механічної характеристики 

Повітряний зазор δ, мм 0,05 0,10 0,32 0,70 0,86 1,51 1,63 1,77 
Механічні зусилля FМ, г 130 100 90 60 56 24 20 18 

 
Таблиця 2 – Данні для побудови навантажувальних характеристик 

Повітряний 
зазор δ, мм 

Навантаження, 
г 20 40 60 80 100 120 140 

0,6 Напруга спрацювання UСпр, В 5,5 6,0 6,2 6,9 7 8 8,2 
Магніторушійна сила IW, А 176,0 192,0 198,4 220,8 224,0 256,0 262,4 

0,9 Напруга спрацювання UСпр, В 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 10,1 
Магніторушійна сила IW, А 224,0 240,0 256,0 272,0 288,0 320, 323,2 

1,2 Напруга спрацювання UСпр, В 8,0 9,1 9,5 10,0 11,1 12,0 13,0 
Магніторушійна сила IW, А 176,0 192,0 198,4 220,8 224,0 256,0 262,4 

1,5 Напруга спрацювання UСпр, В 9,0 10 11,0 12,5 14,0 15,0 15,5 
Магніторушійна сила IW, А 288,0 320, 352,0 400,0 448,0 480, 496,0 

 
Щоб отримати необхідні графіки за даними таблиць потрібен певний час і точність 

графічних побудов. Для автоматизації виконання наведених операцій створене програмне 
забезпечення. Програма дозволяє в діалоговому режимі заносити виміряні значення і автома-
тично розраховувати та будувати відповідні характеристики (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1 – Побудова механічної та навантажувальних характеристик 

в спеціалізованому програмному забезпеченні 
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Для побудови тягової характеристики достатньо натиснути лівою клавішею миші у 

лівій координатній вісі. За даними координати положення миші буде створена пряма, що ві-
дповідає тяговій характеристиці в лівій частині. Точки перетину з навантажувальною харак-
теристикою будуть перенесені до сусідньої координатною чверті де на основі інтерполяції та 
екстраполяції (враховуючи, що отримана крива повинна мати вигляд експоненти) будується 
крива тягової характеристики. Для більш детального розуміння процесу побудови кривої, 
додатково вказано перенесення точок перетину тягової з навантажувальними характеристи-
ками (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Процес побудови тягової характеристики 

 
На основі результатів аналізу отриманих графічних залежностей та розрахованих еле-

ктричних параметрів можна робити висновки що до можливості використання реле при ке-
руванні ними мікропроцесорними засобами або для визначення поточного технічного стану 
реле та прийняття відповідного рішення стосовно можливості його експлуатації. 

Отже, розроблене програмне забезпечення дозволяє швидко та якісно будувати наван-
тажувальні, тягові та механічні характеристики, та завдяки їм розрахувати електричні пара-
метри реле, що необхідні для його надійної роботи. У подальшому можливий розвиток в апа-
ратно-програмний комплекс з використанням автоматизованих засобів вимірювання вихід-
них даних для побудови та аналізу характеристик. 

 
Перелік посилань: 
1. Кулик П. Стислий довідник на елементи та пристрої залізничної автоматики ЦШ–0036 За-
тверджено наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 23.06.2005 
р. № 175-Ц. / Кулик П. Д. Удовиков О. О., Сидорко В. А. – Київ, 2005. – 217 с. 
2. Сапожников В. В. Теоретические основы железнодорожной автоматики и телемеханики: 
Учеб. для вузов / Сапожников В. В/, Кравцов Ю. А., Сапожников Вл. В.  М.: – Транспорт, 
1995. –  320с. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЁМНОЙ  

ЛЕБЁДКОЙ НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА 
 

На сегодняшний день электропривод постоянного тока является необходимым усло-
вием при выполнении задач, где нужна рекуперация энергии, то есть частичное ее возвраще-
ние, а также при регулярной точности поддержания скорости. Данное устройство обеспечи-
вает стабильность и почти исключает вероятность перегрузки. 

Электропривод постоянного тока имеет свои преимущества и недостатки в использо-
вании. Так, например, при высокой динамике использования он более выгоден, нежели элек-
тропривод переменного тока, так как за счет меньшей массы ротора и высоты оси вращения 
он имеет более низкий момент  инерции ротора. Также этот электропривод является самым 
экономным в условиях работы в широких диапазонах скоростей и при постоянном наращи-
вании мощности. Но в условиях повышенной загрязненности и запыленности такое устрой-
ство уступает электроприводу переменного тока, так как он более взрывозащищенный. 

Наибольшим преимуществом электропривода постоянного тока является его ком-
пактность и маленькая масса, что есть необходимым условием при ограниченном простран-
стве или при размещении устройства рядом с грузом. Именно поэтому электроприводы тако-
го типа широко используются при проектировании лебедок. 

Системы управления электроприводом являются неотъемлемой функциональной ча-
стью данного устройства. К основным задачам систем управления относятся: пуск, регули-
рование скорости, реверс, торможение, управление, а также работа электропривода согласно 
его технологических особенностей.  Главной же функцией систем управления электроприво-
дом является обеспечение максимальной его производительности при минимальных затратах 
электроэнергии. 

Системы управления электроприводами различают по способу управления (ручной, 
полуавтоматический, автоматический), по особенностям выполняемых функций и по типу 
применяемых установок.Кроме основных функций и задач, поставленных перед системами 
управления электроприводами, также к ним ставятся дополнительные требования, а именно: 
искро- и взрывобезопасность, бесшумность, устойчивость к вибрациям и высоким ускорени-
ям. 

 
Рисунок 1 – Кинематическая схема механизма 
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Рисунок 2 – Функциональная схема трехконтурной системы подчиненного регулирования с 

регуляторами скорости, якорного тока, напряжения генератора привода Г-Д 
 

 
Рисунок 3 – Структурная схема трехконтурной системы управления приводом Г-Д с  

рассчитанными передаточными функциями 
 

На основании структурной схемы вычисленных данных строится математическая мо-
дель электропривода (рис.4), используется среда Matlab с использованием пакета Simulink 
[6]. Преимуществом Matlab является наглядность программ (структурное или физическое 
моделирование) и большая библиотека функций. Библиотека Simulink представляет собой 
набор визуальных объектов, используя которые можно исследовать практическую любую 
систему автоматического регулирования. Для всех блоков системы существует возможность 
настройки параметров. 

Исследование полученной виртуальной модели позволиляет изучить динамические и 
статические характеристики системы управления электропривода постоянного тока по си-
стеме Г-Д под нагрузкой (рис.6) и при холостом ходе (рис.5). 
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Рисунок 4 – Математическая модель управления приводом Г-Д 

 

 
Рисунок 5 – Параметры режима холостого 
хода: cкорость (Wd); ток якоря (Id); напря-

жение (Ud); момент (Мc) 
 

 
Рисунок 6 – Параметры режима работы при 
нагрузке: cкорость (Wd); ток якоря (Id); 

напряжение (Ud); момент (Мc) 
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1. Автоматизированный электропривод переменного тока шахт и подъемных установок/  
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2. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования Учеб. пособие для 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 
 
В умовах ринкової економіки кінцевою метою функціонування промислового підпри-

ємства є максимізація прибутку. Технологічними складовими успіху є: 
- висока продуктивність промислового обладнання; 
- мінімізація витрат на технічне обслуговування і ремонт промислового обладнання; 
- забезпечення високої якості продукції; 
- високий рівень промислової безпеки. 
Успіх реалізації кожної складової базується на високій культурі виробництва, викорис-

танні сучасного обладнання та ефективному управлінні ним. Останній фактор є чи ненайва-
жливішим з перелічених, оскільки його відсутність може нівелювати позитивний ефект, 
обумовлений нявністю перших двох. І навпаки, ефективне управління навіть не найновішим 
обладнанням може забезпечити його продуктивне, економічне і безпечне функціонування, 
зменшити вплив людського фактору. 

Отже, що криється під формулюванням “ефективне управління” саме з технологічної 
точки зору? 

По-перше, це - забезпечення безперервного контролю технологічних параметрів; по-
друге - оптимізація робочих режимів промислового обладнання; третя важлива функція - за-
безпечення контролю аварійних параметрів; і четверте - мінімізація впливу людини на робо-
ту обладнання. Виконання кожної функції в тій або іншій мірі сприяє реалізації вищезазна-
чених складових успіху (рис.1) і найважливішу роль в цьому відіграють засоби і системи 
промислової автоматизації. 

 

 
Рисунок 1 – Вплив технологічних складових автоматизації на техніко-економічні  

показники підприємства 
 

Сучасні підходи до вирішення задач автоматизації передбачають побудову системи за 
ієрархічним принципом [1] (рис.2). На нижньому (т.з. польовому) рівні знаходяться датчики 
сигналів і виконавчі механізми. Рівень над ними займають контролери, що забезпечують 
безпосереднє керування процесом або об’єктом автоматизації. Це – мінімально можлива 
структура сучасної системи управління. 
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Рисунок 2 – Структура сучасної системи автоматизації 

 
В такому вигляді система автоматизації є можливою в разі необхідності керування 

окремим відносно нескладним технологічним об’єктом, наприклад, вентиляторною або насо-
сною установкою. Якщо ж таких об’єктів декілька, вони пов’язані єдиним технологічним 
процесом і розташовані на значній відстані один від одного, кожен з них потребує власного 
контролера або віддаленого модуля сбору-передачі даних. Природно, що для забезпечення 
керування всім процесом окремі контролери повинні бути пов’язані між собою, мати змогу 
здійснювати обмін інформацією. 

У випадку автоматизації складного і відповідального технологічного процесу рівнем 
вище можуть знаходитись засоби диспетчерського контролю (SCADA) та людино-
машинного інтерфейсу (HMI) (рис.2). Останні тенденції автоматизації пов’язують із актив-
ним впровадженням Internet-технологій (Industry 4.0) що дозволяють поєднати в загальну си-
стему процеси і об’єкти, що находяться у найвіддаленіших кутках світу. 

Міжрівневі зв’язки забезпечуються засобами промислової телекомунікації: лініями 
зв’язку, перетворювачами інтерфейсу, комутаторами, маршрутизаторами, проксі та ін. 

Подібна функціонально і просторово розподілена структура системи автоматизації, зві-
сно, є більш складною і дорогою, ніж локальні спеціалізовані засоби автоматизації, орієнто-
вані під конкретний тип технологічної установки. Але високий ступінь уніфікації, гнучкість, 
функціональність, можливість інтегрування до складу систем управління вищого рівня є без-
заперечними перевагами такого підходу до вирішення задач автоматизації. 

В залежності від умов, що характеризують об’єкт, і вимог до засобів керування система 
автоматизації може бути реалізована на базі програмованих логічних контролерів (ПЛК) і 
супутніх пристроїв або як вбудована система на основі використання однокристальних мік-
роконтролерів.  
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Останній підхід, як правило, знаходить застосування для автоматизації локальних те-

хнологічних об’єктів з підвищеними вимогами щодо компактності, швидкодії, зменшеного 
енергоспоживання системи управління. Для вбудованих систем характерним є індивідуаль-
ний підхід до розробки і проектування системи автоматизації, а також конструктивне поєд-
нання об’єкта і системи керування. Прикладами подібних автоматизованих систем є, голов-
ним чином, побутова техніка, електронні гаджети тощо. В промисловості вбудовані системи 
знаходять застосування в якості, наприклад, систем керування, контролю і захисту електрич-
них апаратів, комутаційних пристроїв, силових перетворювачів. 

Побудова систем керування і контролю на основі ПЛК зараз є загальноприйнятим ста-
ндартом автоматизації складних технологічних процесів, що передбачають управління ком-
плексом взаємопов’язаних об’єктів. В умовах промислових підприємств питання обмеження 
габаритів, найчастіше, не виникає. На перший план висуваються вимоги уніфікації, гнучкос-
ті, легкості обслуговування. 

Провідні світові бренди пропонують широкий асортимент компонентів промислових 
систем автоматизації на базі ПЛК. В Україні широко представлена продукція фірм Phoenix 
Contact, Siemens, Schneider Electric, Vipa, Мікрол та ін., що дозволяє вирішувати завдання 
будь-якого ступеня складності в будь-яких галузях промисловості. Важливим є високий рі-
вень уніфікації обладнання, що дозволяє будувати систему управління з використанням мо-
дулів різних виробників. Тобто, наприклад, використання ПЛК фірми Phoenix Contact для 
управління технологічним об’єктом не є перепоною для їхньої інтеграції у більш складну си-
стему, побудовану на основі засобів фірми Siemens. Забезпечується це за рахунок викорис-
тання принципу відкритості системи. По-перше, це - програмна відкритість, яка базується на 
вживанні для програмування ПЛК алгоритмічних мов, що входять до сттандарту МЕК61131-
3 (функціональні діаграми, релейні діаграми, структурований текст тощо). По-друге, це – ві-
дкритість апаратна, яка полягає у використанні для побудови системи автоматизації стандар-
тних структурних модулів (контролери, модулі дискретного або аналогового вводу-виводу, 
віддалені модулі, комутатори, засоби людино-машинного інтерфейсу тощо) зі стандартними 
інтерфейсами для підключення датчиків або виконавчих механізмів. І третє, відкритість ко-
мунікаційна, що базується на застосуванні загальноприйнятих стандартів промислових ме-
реж, що відповідають моделі OSI, таких як CAN, INTERBUS, PROFIBUS, PROFINET, 
MODBUS та ін. [1]. 

Використання вказаних принципів робить систему автоматизації дуже гнучкою, легкою 
в обслуговуванні, відкриває широкі перспективи щодо її модернізації і розширення, надає 
можливість інтегрувати її до складу локальних або глобальної комп’ютерних мереж, з чим, 
власне, і пов’язана сучасна назва – комп’ютерно-інтегровані ситеми автоматизації. 

Але отримані переваги накладають підвищені вимоги до рівня підготовки обслуговую-
чого персоналу. Для успішного проектування і подальшого обслуговування сучасної автома-
тизованої системи спеціаліст повинен мати знання і навички не тільки з теорії управління, 
електроніки та електротехніки. Сучасні умови вимагають додати до цього переліку знання і 
вміння з програмування, роботи з операційними системами реального часу, організації 
комп’ютерних і телекомунікаційних мереж.  

В цих умовах набирає значної актуальності потреба в безперервному навчанні і періо-
дичному підвищенні рівня підготовки технічного персоналу. Навчальний центр фірми Phoe-
nix Contact, що відкривається в ДонНТУ в рамках європейського проекту TATU, спрямова-
ний на забезпечення подібних потреб сучасних промислових підприємств. 
 
Перелік посилань: 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОПІЮВАННЯ 
РЕЛЬЄФУ ДЛЯ ЖНИВАРКИ 

 
Жниварка — машина для скошування зернових культур та складання у валки чи зв'я-

зування у снопи зернових та інших сільськогосподарських культур. Жниварки бувають зер-
нові, зернобобові, конопляні, для збирання цукрових буряків тощо. Ріжучий апарат жнивар-
ки зрізає стебла за принципом ножиць. Нерухомі пальці виконані з чавуну або сталі, на них 
встановлені противорежучі пластини. Рухливий ніж жатки набраний з трикутних пластин-
сегментів. Зрізання відбувається за рахунок зворотно-поступальних рухів ножа, при цьому 
гострі ріжучі кромки сегментів перерізають стебла[1]. Мотовило підводить стебла рослин, 
що зрізуються до ріжучого апарату і утримує їх під час зрізання. Потім просуває хлібну масу 
вглиб платформи. При збиранні полеглих хлібів мотовило висувається вперед і опускається 
нижче, за рахунок цього пружинні пальці мотовила піднімають колосся і утримують їх аж до 
зрізання.  

Автоматична корекція висоти зрізу служить для копіювання поверхні поля і підтрим-
ки попередньо встановленої висоти зрізу (рис. 1). Висота зрізу повинна регулюватися на хо-
ду від 10 до 50см. Розрахункова робоча швидкість повинна бути не нижче 8км/год. Поздов-
жнє копіювання (відхилення жатки від горизонтального положення вгору або вниз) не зале-
жить від її ширини захвату і становить для всіх жниварок ±150 мм. Поперечний копіювання 
(поперечний нахил) жниварки залежить від її ширини захвату і становить, наприклад, у п'я-
тиметрової жатки ±160 мм, а у семиметрової ±230 мм. Раніше копіювання забезпечувалось за 
допомогою механічних систем. Але закордонні виробники вже майже не використовують 
такі рішення , зараз все частіше використовують електро-гідравлічні системи копіювання, це 
визначає актуальність дослідження.  

Мета роботи - розробка універсальної системи копіювання рельєфу для жниварки, яка 
буде забезпечувати покращення її технико-економічних показників та проведення експери-
менту на її опитному зразку.  

Електрична схема пристрою автоматизації, що базується на мікроконтролері, наведе-
на на рис. 2. 

 

 
Рисунок 1 - Зображення роботи системи копіювання рельєфу 
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Рисунок 2 - Електрична схема пристрою 
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РОБАСТНЕ І АДАПТИВНЕ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ 
ПОГЛИБЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН ЕЛЕКТРОБУРАМИ 

 
Технологічний процес поглиблення нафтових і газових свердловин електробурами, як 

об’єкт керування, є невідтворюваним нелінійним стохастично-хаотичним процесом, який ро-
звивається в часі і здійснюється за умов апріорної та поточної невизначеності що до його па-
раметрів і структури [1]. Він перебуває під впливом різного типу адитивних та мультипліка-
тивних збурень, не досяжних для вимірювань. Ці збурення впливають як на поведінку 
об’єкта, так і на визначення його моделі в реальному часі, особливо при бурінні свердловин 
на важкодоступні сланцеві поклади. 

Основними підходами, які використовує сучасна теорія керування щодо побудови 
ефективних систем автоматизації такими складними технологічними об’єктами в умовах не-
визначеності є робастне та адаптивне керування [2]. Поєднання двох таких ефективних мето-
дів сучасної теорії керування дозволяє ефективно використовувати переваги кожного з них. 

Метою робастного керування процесом буріння свердловин електробурами є забезпе-
чення необхідної якості системи незалежно від можливих похибок та змін параметрів 
об’єкта. Однією з головних задач синтезу робастної системи є визначення та завдання особ-
ливості об’єкта. Від робастної системи під час її експлуатації потребується, щоб вона володі-
ла низькою чутливістю, зберігала стійкість, мала належну якість в достатньо широкому діа-
пазоні зміни її параметрів (глибини і діаметра свердловини, швидкості обертання долота та 
ін.). 

Окрім цього робастна система керування процесом буріння має надійно і ефективно 
функціонувати у широкому діапазоні зміни таких невизначеностей як: 

- низька точність поточної інформації, що отримується з об’єкта керуван-
ня (похибки давачів, наявність шумів, недостатня надійність засобів вимірювання, 
відмови гідравлічних і електричних каналів зв’язку, наявність великого запізнення 
при передачі інформації з вибою свердловини, відсутність можливості вимірювати 
в усіх точках технологічного процесу (на вибої свердловини), а також необхідних 
для сигнальної ідентифікації математичних моделей; 

- недостатня точність математичних моделей внаслідок зайвої ідеалізації і 
складності технологічного процесу, лінеаризації, дискретизації, заміни фактичних 
характеристик бурового обладнання паспортними, невірно проведеної декомпози-
ції загальної задачі керування та ін. 

Адаптивні системи керування в умовах наявності такого роду невизначеностей проце-
су буріння здатні змінювати алгоритми функціонування, структуру і параметри системи за 
рахунок додаткових пристроїв та зв’язків, що дозволяють своєчасно пристосуватися до змі-
нюваних умов буріння. 

Дослідження робастних і адаптивних систем керування [2] довело, що між ними існує 
однозначна залежність – вони обидві орієнтовані на змінювані умови роботи. 

Поєднання двох ефективних методів сучасної теорії керування для створення системи 
керування процесом буріння нафтових і газових свердловин електробурами дозволить ефек-
тивно використовувати переваги як робастних так і адаптивних систем. 

Прикладом такого ефективного поєднання є запропонована авторами інтелектуальна 
система керування процесом поглиблення свердловин, яка не потребує значних матеріальних 
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витрат і може бути використана для автоматизованого керування процесом поглиблення све-
рдловин електробурами. 

На першому етапі роботи такої системи вмикається адаптивний регулятор. Він на ос-
нові інформації про зміни властивостей розбурюваних гірських порід за допомогою блоку 
адаптації знаходить певні рішення щодо зміни початкових режимних параметрів системи, 
пристосовується до нових умов роботи долота. Інтелектуальна база даних обробляє початко-
ву інформацію за допомогою бази даних і геолого-технічного наряду на буріння свердлови-
ни, бази знань, блоку прийняття рішень та приймає відповідне ключове рішення, на основі 
якого перемикач перемикає систему з адаптивного регулятора на робастний, який забезпечує 
автоматичне регулювання осьового зусилля на долото. 
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АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА И ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО 
АВТОМАТИЗАЦИИ ДОМОВЛАДЕНИЙ 

 
Умный дом — это многофункциональная технология, которая сочетает в себе новые 

возможности и функции, позволяющие автоматизировать процесс работы различных систем 
и электрооборудования. Установка данной системы позволяет обеспечить эффективный кон-
троль и управление за любыми электроприборами в доме: от кофеварки и телевизора, до си-
стем видеонаблюдения и кондиционирования. Если подробнее, то основные плюсы “умного 
дома” следующие: 

− экономия времени; 
− экономия ресурсов; 
− безопасность дома; 
− помощь детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.  

Разобравшись с тем, что же такое «Умный дом» и для чего он нужен, мы задались це-
лью попробовать воплотить его в жизнь. Вначале мы решили далеко не ходить и опробовать 
оборудование, которые было у нас под рукой, а именно - обучающие стенды TATU 
SmartLab. 

Контроллеры (AXC 3050 и ILC 151 GSM/GPRS) вполне подходят для наших целей, а 
сеть PROFinet позволяет добиться высокой скорости и надёжности. Встроенный GSM/GPRS 
модуль позволяет управлять системой с помощью текстовых «СМС» сообщений, а также по-
сылать ответ в случае срабатывания датчиков.  

Использование промышленных контроллеров даёт ряд преимуществ при построении 
«Умного дома». Благодаря высокой мощности, они позволяют не ограничиваться в выборе 
подключаемых устройств и их количестве. Так же поддерживается передача данных в режи-
ме реального времени. К тому же, такая система славится своей защищённостью и долговеч-
ностью. Не смотря на все плюсы, использование промышленного оборудование даёт и свои 
известные минусы. Например, высокая стоимость оборудования, масса-габаритные размеры, 
а также использование проводных технологий. Такое решение едва ли подойдёт для средне-
статистического жителя, ведь помимо больших затрат на само оборудование, оно ещё подо-
зревает монтаж и его настройку.  

Однако не стоит совсем списывать со счетов данное решение, оно отлично подойдёт 
для владельцев частных, коттеджных домов и небольших предприятий. Но в нашей работе 
мы в первую очередь ориентировались на рядового жители со средним доходом, поэтому мы 
продолжили искать другие варианты реализации «Умного дома». 

Уже отталкиваясь от возможностей и стоимости оборудования мы остановились на 
следующих трёх вариантах: 

− использование в качестве контроллера Raspberry pi 3. 
− использование в качестве контроллера платформу Arduino. 
− использование отдельных «умных» устройств, с уже встроенным софтов. 

Третий вариант хорошо подходит, если необходимо управлять малым количеством 
устройств, к примеру, управление светом в гараже. Для такой задачи было бы не оптимально 
строить полноценную систему и устанавливать контроллер, выступающий центральным уз-
лом. Поэтому лучшим в данном случае решением было бы купить готовую лампочку, или 
патрон, позволяющие управлять, или контролировать состояние через готовое приложение 
на телефоне, или же дистанционный пульт.  

mailto:(romasavko@yandex.ru)
mailto:(t.j.dragonster@gmail.com)
mailto:(stupakgv@gmail.com)
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Если же необходимо построить систему с использованием различных устройств, при 

этом не исключая их взаимодействия друг с другом, то такой вариант едва ли годится. По-
этому далее мы будем рассматривать только первые два варианта. В чём же разница между 
ними? Raspberry является по сути микрокомпьютером, в то время как Arduino платой на базе 
микроконтроллера. Этим обусловлена их основная разница, Raspberry pi-3 поддерживает 
установку различных ос, имеет 4-ре usb-порта, аудио выход, встроенный Wi-Fi и Bluetooth 
адаптер, а также 1 Гб оперативной памяти. В случае, если нам не нужно организовывать ви-
деонаблюдение, и мы можем ограничиться лишь подключением датчиков, и управлением 
бытовыми приборами, то стоит использовать Arduino, для организации более сложной си-
стемы целесообразней использовать Raspberry. Raspberry может обрабатывать и выводить 
потоковое видео, что позволяет организовать видеонаблюдение с возможностью просмотра в 
режиме «онлайн». К тому же, встроенный Wi-Fi модуль упростит задачу выбора оборудова-
ния, а также его подключение.  

Чего же конкретно мы ходим от умного дома: 
− организации видеонаблюдения с возможностью просмотра в «онлайн» режиме; 
− установить датчик движения, протекания, или задымления, который будет сооб-

щать владельцу о срабатывании; 
− управление бытовые приборами; 
− организации автоматической системы термоклимата; 
− дистанционного управления. 

       При этом, ориентируясь на рядового пользователя, система должна быть доступна, про-
ста в использовании и установке, мобильна. Исходя из наших целей, мы решили остановить-
ся на использовании Raspberry pi-3 в качестве центрального узла коммутации и главного ко-
нтроллера. Он позволяет реализовать всё вышесказанное, объединить в себе систему видео-
наблюдения, а также контроль за внутренним климатом и обработку показаний датчиков. 
Управление системой может осуществляться как через мобильное приложение, так и через 
веб-интерфейс самого контроллера. В сравнении с предыдущим опытом использования про-
мышленных контроллеров, это решение позволяет добиться тех же возможностей, в рамках 
наших требований, но благодаря компактности и встроенному Wi-fі-адаптеру гораздо упро-
щает подбор и установку оборудования.   
 Вывод: Рассматривая различные технологии и реализации «Умного дома», мы попро-
бовали, как и нестандартные методы, использование промышленного оборудования, так и 
более распространённые, использование микрокомпьютера. Оба случая дали свои результа-
ты. Первый опыт позволяет охватить достаточно большие площади, поддерживает возмож-
ность обрабатывать данные с большого количества устройств, при этом сохраняя скорость и 
надёжность данных. Но в рамках небольшой квартиры, или офиса такое решение нецелесо-
образно из-за большого количества незадействованных ресурсов. Второй же вариант облада-
ет большей мобильностью, гибкостью, и, что не маловажно, меньшей стоимостью. При этом, 
мощности микрокомпьютера достаточно, чтобы поддерживать контроль в небольшом доме, 
или же квартире. Исходя из соображений доступности и компактности, лучшим, по нашему 
мнению, решением для «Умного дома» на сегодняшний день является использования в каче-
стве главного контроллера микрокомпьютера Raspberry pi-3. 

 
Перечень ссылок: 
1. Савко Р.С. Промышленные сети в системах «Умный дом / Савко Р.С., Ступак Г.В. // Між-
народна науково-технічна конференція «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на 
транспорті», м. Харків, 26-28 квітня 2016 року. 
2. Хаст В.Д. Profinet в рамках концепції IoT / Хаст В.Д., Ступак Г.В. // Міжнародна науково-
технічна конференція «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті», м. Хар-
ків, 26-28 квітня 2016 року. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ  
ОФИСНОГО ЗДАНИЯ 

 
В современном мире системы автоматического регулирования встречаются все чаще и 

чаще. Основной их целью является изъятие человеческого труда из технологического про-
цесса, что обеспечивает безопасность человека, а также экономия различных видов ресурсов. 

Искусственный обогрев домов и квартир производится для компенсации тепловых 
потерь, происходящих при понижении температуры окружающего воздуха. Для комфортно-
го проживания потребуются специальные устройства, способные выполнить данную задачу. 
Однако конечная комплектация оборудования будет зависеть от выбранного способа генера-
ции тепла, а также от теплоизоляции жилого пространства. 

В производственных помещениях промышленных предприятий при постоянном вы-
делении тепла от технологического оборудования мощность нагревающего устройства мо-
жет быть уменьшена. 

Одними из наиболее распространенных являются системы воздушного отопления. В 
системах воздушного отопления (СВЗО) воздух нагревают в калориферах первичным тепло-
носителем – горячей водой, паром или иными теплоисточниками. Таким образом, воздух для 
отопления обычно является вторичным теплоносителем. 

Наибольшее применение находят водовоздушные  централизованные системы с меха-
ническим побуждением и с частичной рециркуляцией.  

Процесс воздушного отоаления офисного здания представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Процесс воздушного отопения офисного здания. 
 
Основные достоинства СВЗО: 
1.Возможность совмещения отопления с вентиляцией. 
2.Отсутствие тепловой инерции. 
3.Расход металла по сравнению с водяной системой уменьшается в 6-8 раз. 
4.Снижение капитальных затрат. 
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Недостатки: 
1.Возможность перемещения вредных выделений вместе с движущимся  воздухом. 
2.Шум при работе вентиляторных установок. 
3.Большой расход электрической энергии. 
Из выше перечисленных недостатков можно выделить главный – это большой расход 

электрической энергии. Автоматизация такой системы позволяет снизить расход электриче-
ской энергии, а также разделить весь процесс на два этапа: вентиляция, отопление.  

Структурная схема системы воздушного отопления системы представлена на рисунке 
2. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема системы воздушного отопления: ДТ1, ДТ2 – датчики темпе-
ратуры; МК – микроконтроллер; ИП, БП – источник и блок питания соответственно; БР – 
блок реле; БК – блок клавиатуры, ЖКД – жидкокристаллический дисплей; ДВ – двигатель 

вентилятора; ТЭНы – трубчатые электронагреватели 
 

 С каждого датчика сигнал поступает на микроконтроллер, для определения темпера-
туры внутри помещения и снаружи, сравнивается с значениями заданными с помощью БК. 
Если температура внутри помещения ниже заданной блок реле замыкает контакты и включа-
ет ТЭНы для обогрева, иначе работает только ДВ для проветривания помещения. 

Такой подход к проектированию системы воздушного отопления и разделению ее  на 
два этапа позволит создать более гибкую систему автоматического управления. 
 
Перечень ссылок: 
1. Сканави А. Н., Махов Л. М. Отопление: Учебник для вузов - Москва: Издатльство ACB, 
2006 – 576 с. 
2. Мазурова О. К., Кузнецов Н. В., Бутенко А. Н. Автономное теплоснабжение: Учебное по-
собие - Ростов-на-Дону: Рост. гос. строит. университет, 2011. – 143 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.rgsu.ru/upload/medialibrary /900/Avtonomnoe_teplosnabzhenie.pdf, 
свободный.  

http://www.rgsu.ru/upload/medialibrary
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОТОПИТЕЛЬНЫМ КОТЛОМ ЖИЛОГО ДОМА 
 

На сегодняшний день разработка системы автоматического управления отопительно-
го котла является актуальной по причине необходимости достигать более рационального ис-
пользования энергетических ресурсов с целью получения достаточного количества тепла. 

Технологическая схема нагрева воды в котле для обеспечения жилого дома имеет 
представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Технологическая схема процесса нагрева воды в котле для обеспечения 

жилого сектора 
 

Энергетическим ресурсом, используемым в системе автоматического управления, яв-
ляется сжиженный газ. Следовательно, контроль подачи необходимого и рационального ко-
личества газа на горелки – основная цель при разработке данной системы. 

Газ низкого давления после стабилизатора давления 1 через дроссельную заслонку ре-
гулятора расхода газа 2, контрольный 3 и рабочий 4 электромагнитные вентили движется к 
горелке котла. Воздух для горения газа поступает в топку за счет разрежения в ней через 
пропорционирующий клапан 6. К запальной горелке 9 газ подается через трехходовой элек-
тромагнитный клапан 10. 
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Теплопроизводительность котельной регулируется в соответствии с отопительным 

графиком электрическим регулятором расхода газа 2 типа, который электрически связан с 
датчиками температуры горячей воды 14 и наружного воздуха 15 и 16. При изменениях этих 
температур меняются электрические параметры датчиков и к регулятору расхода газа посту-
пают сигналы, преобразующиеся в соответствующий поворот дроссельной заслонки регуля-
тора для уменьшения или увеличения подачи газа к котлу. К основной горелке (или горел-
кам) газ поступает через нормально открытые электромагнитные вентили 3 и 4, а к запаль-
ной горелке 9 - через электромагнитный клапан 10. 

Структурная схема системы автоматического управления отопительного котла приве-
дена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Структурная схема системы автоматического управления отопительного 

котла 
 
На структурной схеме были использованы следующие обозначения: ДТ1..2 – датчик 

температуры; ДРг – датчик расхода газа; УС–усилитель; МК – микроконтроллер; БИ – блок 
интерфейса; БП – блок питания; БВД – блок вывода данных; БВУПДЗ – блок выбора угла 
дроссельной заслонки; Р - реле 

С каждого датчика сигнал поступает на усилитель УС, он служат для изменения диа-
пазона сигнала, который подходит микроконтроллеру МК, а именно сигнал диапазона 4-
20мА, который преобразуется в сигнал 0-5В.С усилителя УС сигнал поступает на микро-
контроллер МК, который сравнивает полученные сигналы с заданными значениями, которые 
подходят для нормального функционирования отопительного котла. Микроконтроллер и 
усилитель запитаны входным напряжением от блока питания БП. С микроконтроллера МК 
сигнал поступает на блок выбора угла дроссельной заслонки БВУДЗ от 0 - 90°, блок вывода 
текущих данных БВД и блок интерфейса БИ. Дальше сигнал поступает на реле управления 
исполнительными механизмами. 

 
Перечень ссылок: 
1. Назарова В.И. Современные системы отопления / Валентина Назарова —Москва: РИПОЛ 
классик, 2011. — 320с.  
2. Автоматизация сжигания газа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.hillelspb.ru/gazosnabzhenie.php?wr=280, свободный. 

http://www.hillelspb.ru/gazosnabzhenie.php?wr=280
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИЕЙ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ В СЫРЬЕВЫХ 
МЕЛЬНИЦАХ 

 
Режим работы сырьевой мельницы существенно зависит от степени загрузки. 

Недогрузка мельницы ведет к снижению ее производительности, а при перегрузке мельницы 
материал недоизмельчается, что резко ухудшает качество получаемого материала. При 
автоматизации мельниц применяются различные принципы управления уровнем загрузки 
мельницы. Для надёжной и бесперебой работы измельчительного оборудования важно 
применение централизованных систем смазки. 

Эффект от внедрения систем автоматизации мельниц типа ММС заключается в эко-
номии капитальных затрат и эксплуатационных расходов. Экономия капитальных затрат до-
стигается уменьшением площади, занимаемой средствами АСУ мельницами. Экономия экс-

плуатационных расходов достигает-
ся существенным снижением трудо-
емкости обслуживания и затрат на 
расходные материалы и заменяемые 
элементы. При этом повышенной 
надежности системы АСДУ суще-
ственно уменьшаются потери от 
простоев мельницы, связанные с ре-
гламентными и ремонтными рабо-
тами.  

В общем случае объектом 
управления (ОУ) является сырьевая 
шаровая мельница мокрого помола. 
ОУ имеет следующие входные, вы-
ходные и возмущающие величины: 
 f1i(t) – входные величины, 

Fi(t) – возмущающие воздействия являются независимыми. f1i(t) называется управляющей 
или регулирующей величиной, f2i(t)- является зависимой величиной и называется управляе-
мой или регулируемой. Мы можем увидеть это на рис.1. 

1. Входные параметры объекта управления: 
Q - Расход по исходной руде; 
WM - Расход воды в мельницу; 
WКЛ - Расход воды в классифицирующий аппарат, вода поступает с пульпой из зумп-

фа; 
CХ1 - Гранулометрический состав исходного продукта; 
у - Физико-механические свойства руды; 
n - Частота вращения барабана мельницы; 
ц - Количество мелящей среды; 
щ - Влажность исходной руды; 
T1 - Температура исходного продукта; 
2. Выходные параметры: 
qСЛ - Объёмный расход слива классификатора; 
дСЛ - Плотность слива; 
CХ2 - Гранулометрический состав слива; 

Рис. 1. Входные и выходные величины ОУ 
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Р - Мощность, потребляемая приводом; 
Основная задача процесса мокрого помола – обеспечение подготовки пульпы к обо-

гащению. На рис.2 можно увидеть схему автоматизации линии измельчения сырья. В цикле 
измельчения должно перерабатываться плановое количество руды. 

Цели управления процессом измельчения могут быть: 
1. Стабилизация гранулометрического состава продукта измельчения при 

постоянном расходе этого продукта; 
2. Стабилизация гранулометрического состава и плотности пульпы, посту-

пающей в процессе вращения; 
3. Обеспечение максимального выхода готового продукта; 
4. Стабилизация гранулометрического состава продукта измельчения при 

максимальном расходе этого продукта. 

 
Рис. 2 Блок – схема автоматизации линии измельчения сырья 

 
Эффект от внедрения систем автоматизации мельниц типа ММС заключается в эко-

номии капитальных затрат и эксплуатационных расходов. Экономия капитальных затрат до-
стигается уменьшением площади, занимаемой средствами АСУ мельницами. Экономия экс-
плуатационных расходов достигается существенным снижением трудоемкости обслужива-
ния и затрат на расходные материалы и заменяемые элементы. При этом повышенной 
надежности системы АСДУ существенно уменьшаются потери от простоев мельницы, свя-
занные с регламентными и ремонтными работами.  

К настоящему времени накоплен значительный опыт использования централизован-
ных систем смазки в транспортной технике, металлообработке, горной технике и др. Сейчас 
это преимущественно автоматизированные централизованные системы смазки (АЦСС): лег-
кие, компактные, надежные, с возможностью программирования для выбора режимов пода-
чи смазки. 

 
Перечень ссылок: 
1. Алексеев, К.А. Монтаж средств измерений и автоматизации / К.А. Алексеев [и др.]. - М.: 
Энергоатомиздат, 1988. - 488 c.    
2. Афонин, А.М. Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации: 
Учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, Ю.Е. Ефремова. - М.: 
Форум, 2011. - 192 c.     
3. Баранов, В.Я. Промышленные приборы и средства автоматизации / В.Я. Баранов [и др.]. - 
Л.: Машиностроение, 1987. - 847 c. 
4. Бердышев, В.Ф. Основы автоматизации технологических процессов очистки газов и воды: 
Курс лекций / В.Ф. Бердышев, К.С. Шатохин. - М.: МИСиС, 2013. - 136 c 
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ЗАСТОСУВАННЯ «ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ» ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Технологічний процес (ТП) - послідовність технологічних операцій, необхідних для 
виконання певного виду робіт. Технологічний процес складаються з технологічних (робочих) 
операцій, які, в свою чергу, складаються з робочих рухів (прийомів). Залежно від застосу-
вання у виробничому процесі для вирішення однієї і тієї ж задачі різних прийомів і облад-
нання розрізняють типи ТП [1]. 

Технологічні процеси виготовлення предметів торгівлі, деталей і заготовок при їх ро-
зробці і в виробничих умовах можуть бути подільні на наступні структурні складові 
(см.рис.1): технологічна операція, технологічний перехід, допоміжний перехід, позиція, при-
йом. 
  

Рисунок 1 – Структурні складові технологічного процесу 
 

Рівень і способи автоматизації залежать від складу робочих місць, наявності техніч-
них засобів і серійності продукції, що випускається. Умовно всі робочі місця можна розділи-
ти на три групи. 

mailto:(vitapt@mail.ru)
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До першої групи належать робочі місця, на яких виконуються роботи вручну, а робіт-

ники, зайняті при машинах і механізмах, виконують тільки функції з обслуговування машин 
і механізмів. 

До другої групи належать робочі місця, на яких виконуються роботи механізованим 
способом за допомогою машин, верстатів і механізмів. В цьому випадку робочі виконують 
роботу на обладнанні (включаючи апаратні процеси з ручним керуванням циклу обробки) за 
допомогою виконавчих механізмів. За безпосередньої участі (включаючи управління вико-
навчим механізмом) робочого здійснюється виконання всіх переходів (операцій) по впливу 
на предмет праці. Крім цього сюди відносяться операції по переміщенню виконавчого меха-
нізму до предмету праці або навпаки, переміщення предмета праці до механізму з додатком 
фізичного зусилля; управління виконавчим механізмом обладнання без безпосереднього за-
стосування фізичних зусиль для зміни форми або розміру, оброблюваного предмета праці. 

 До третьої групи відносяться робочі місця, на яких технологічні операції виконують-
ся в автоматичному режимі. 

Автоматизація має за мету виключити послідовно різні функції, що виконуються  ро-
бочими з першої і другої груп [2]. Розрізняють п'ять рівнів автоматизації, ієрархічну послідо-
вність  яких представлено на рисунку 2. 
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Рисунок 2 - Вертикальний розподіл рівнів управління технологічним процесом 
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Перший (найнижчий) рівень автоматизації характеризується тим, що автоматизується 

цикл обробки предмета виробництва. В автоматичному режимі здійснюється управління по-
слідовністю і характером рухів робочого інструмента для отримання заданої форми, розмірів 
і якісних характеристик оброблюваної деталі. В цьому випадку робочі виконують роботу на 
обладнанні, включаючи апаратні процеси з автоматичним циклом обробки, на якому без без-
посередньої участі людини автоматично і напівавтомат здійснюється виконання переходів і 
операцій по безпосередньому впливу на предмети праці. 

Другий рівень автоматизації передбачає автоматизацію постановки і зняття деталей з 
верстата, тобто завантаження устаткування. Такий рівень автоматизації дозволяє робітнику 
обслуговувати кілька технологічних одиниць обладнання, таким чином перейти до багатове-
рстатного обслуговування. Другий рівень автоматизації, як правило, забезпечується створен-
ням роботизованих технологічних комплексів (РТК). У них робот може обслуговувати як 
один так і групу верстатів або обладнання. 

На третьому рівні автоматизації автоматизується, контроль за станом інструменту і 
своєчасної його заміною; якості оброблюваних предметів виробництва; за станом верстатів і 
устаткування, а також контроль і підналадку технологічних процесів (адаптивне управління). 
Третій рівень автоматизації реалізується шляхом створення адаптивних роботизованих тех-
нологічних комплексів (РТК), гнучких виробничих модулів, що мають в своєму складі, на-
приклад, обробний центр, ПР, пристрої контролю, діагностики і підналагодження, інші до-
поміжні механізми, керованих від одного контролера або інших пристроїв, що управляють 

Четвертий рівень автоматизації. Тут здійснюється автоматична переналагодження об-
ладнання шляхом застосування спеціальних інструментів, оснастки і пристосування, методи 
завдання режимів обробки і циклів виробництва, завантажувальних пристроїв і контрольних 
систем, які здатні здійснювати автоматичну переналадку обладнання. 

 П'ятий рівень автоматизації це гнучкі виробничі системи (ГВС). Відповідно до ГОСТ 
26228-90 під ГПС розуміється керована засобами обчислювальної техніки сукупність техно-
логічного обладнання, що складається з різних поєднань гнучких виробничих модулів і (або) 
гнучких виробничих осередків, автоматизованої системи технологічної підготовки виробни-
цтва і системи забезпечення функціонування, що володіє властивістю автоматизованої пере-
налагодження при зміні програми виробництва, різновиди яких обмежені технологічні мож-
ливості обладнання. 

До складу ГПС входять гнучкі виробничі модулі (ГВМ), гнучкі виробничі осередки 
(ГВО) і система забезпечення функціонування гнучкої виробничої системи і гнучкою вироб-
ничої осередки. У загальному випадку вона забезпечує комплексну автоматизацію всіх ланок 
виробничого процесу включаючи процеси обробки і управління, підготовку виробництва, 
розробку конструкторської та технологічної документації, а також планування виробництва. 

Гнучкими виробничими системами можуть бути як автоматизовані підприємства і за-
води-автомати, так і їх структурні складові: автоматизовані цехи, автоматизовані та роботи-
зовані ділянки, гнучко переналагоджувані автоматизовані лінії та роботизовані комплекси. 

На всіх рівнях  автоматизації функціонують інформаційні потоки, що відображені на 
рисунку 3 та побудовані з використанням баз даних (БД) та баз знань (БЗ), як елементів шту-
чного інтелекту курування ТП. 

Щоб вижити у ворожому світі конкуренції, промислове підприємство повинно викону-
вати дві вимоги: 
- Пристосовувати і змінювати відповідно до споживчим попитом пропоновані їм продукцію і 
послуги; 
- Пристосовувати і змінювати способи виробництва цієї продукції і послуг. 

Ці концепції названі відповідно "нововведення продукції" і "нововведення технологіч-
них процесів". Новації технологічних процесів - це оновлення здатності компанії щось роби-
ти [3]. 
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Існує багато способів, що дозволяють прискорити випуск продукції, підвищити її 

якість, зменшити ціну без націнки, розширити асортимент і т.д. Для цього необхідна, напри-
клад, заміна обладнання, що використовується для виробництва продукції або послуг, або 
зміна форми або структури процесу виробництва. 

 
Рисунок 3 – Інформаційні потоки сучасних систем автоматизації ТП 

 
 До новацій технологічних процесів відносять широке коло заходів - від невеликих по-

ступових змін до радикальних перетворень, що змінюють спосіб виробництва тієї чи іншої 
продукції або послуги докорінно. 

Існують різні типи новацій технологічних процесів: 
- Замісні нововведення і радикальні зміни. Сюди, наприклад, треба віднести модифікацію 
обладнання з метою збільшення продуктивності або підвищення його потужності. Однак 
іноді відбувається радикальна зміна - застарілий спосіб замінюється новим і кращим. 
- Ще одна важлива концепцією є ідея нововведень технологічних процесів виготовлення 
окремих елементів або компонентів більш широких систем або загальної архітектури проце-
су. Наприклад, робот, який представляє собою абсолютно новий спосіб маніпулювання дета-
лями, може служити і частиною більш великих системних змін всієї гнучкої виробничої осе-
редки підприємства, в яку входять також верстати, керований комп'ютером транспорт, авто-
матизоване управління механізмами та ін., підлеглі загальному виробничому графіку. Інно-
ваційні зміни конфігурації на системному рівні істотно важливіше, ніж на рівні компонента, 
але пов'язані з великим ризиком і більш високими інвестиціями. 

Найсучасніша новація - це впровадження аспектів «Інтернету речей» на кожен з пред-
ставлених рівнів автоматизації. 

Формат «Інтернету речей» («ІР») - це підхід, що включає розумні датчики (аналогові і 
цифрові), а також, виконавчі пристрої (також, аналогові і цифрові), спілкуються по IP-
протоколу для підвищення ефективності і продуктивності. Це ключовий протокол Інтернету, 
що забезпечує доставку пакетів від одного хоста іншому орієнтуючись виключно на IP-
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адреси в заголовках пакетів. Ця концепція передбачає спільне використання датчиків і сис-
тем управління з «Великими Даними» і аналітикою для забезпечення високих рівнів оптимі-
зації та ефективності. 

По одному з визначень, з точки зору «ІР», «річ» - будь-який реальний чи віртуальний 
об'єкт, який існує і переміщається в просторі і часі і може бути однозначно визначено, Тобто 
«ІР» - це не просто безліч різних приладів і датчиків, об'єднаних між собою дротяними і без-
дротовими каналами зв'язку і підключених до мережі Інтернет, а це більш тісна інтеграція 
реального та віртуального світів, в якому спілкування виробляється між людьми і пристроя-
ми. 

Базуючись на  «чотирьох-шаровому пирозі» Роба Ван Краненбург «ІР» можна предста-
вити за наступними шарами, що пов’язані з рівнями автоматизації, наведеними вище  
(див.рис.3) [4]. 
- 1 шар пов'язаний з ідентифікацією кожного об'єкта (рівні 1 та 2); 
- 2 шар надає зв’язок з елементами РТК (рівень 3); 
- 3 шар пов'язаний з ГВМ та ГВО (рівень 4).  
- 4 шар забезпечує функціонування ГПС та комплексну автоматизацію (рівень 5). 

Таким чином, Інтернет речей можна розглядати як мережу мереж, в якій невеликі 
менш зв’язані  мережі утворюють більші. 

 «ІР» в застосуванні до автоматизації дозволяє створювати системні архітектури, які 
виявляються більш ощадливими, гнучкими і ефективними. Мета - безшовні комунікації і 
взаємодію з промисловим польовим введенням / висновком, включаючи датчики, виконавчі 
пристрої, аналізатори, приводи, системи машинного зору, відео, робототехніку, заради під-
вищення продуктивності і гнучкості виробництва. Ця революція донесе машинний інтелект 
до самої периферії систем, і всі промислові пристрої, включаючи пристрої введення/ виводу, 
будуть підтримувати IP. Бездротові пристрої з підтримкою IP вже використовуються в про-
мисловій автоматизації. Відкриті бездротові стандарти для забезпечення введення / виводу 
датчиків, такі як WirelessHART, ISA100 і WIA-PA, все забезпечують підтримку IP, включаю-
чи його версію v6, що забезпечує більший простір адрес і поліпшену кібербезпеку. 
  Підтримка IP в сучасних архітектурах автоматизації виробництва дозволяє передати 
більше функцій новому поколінню потужних промислових контролерів, датчиків і виконав-
чих пристроїв з вбудованими процесорами. Це усуне необхідність в спеціалізованому про-
грамному забезпеченні - як правило, незручному у використанні, дорогому і скрутному в пі-
дтримці. 
  Можливості «Інтернету речей» полягає в тому, що, завдяки йому, з усім, аж до кінце-
вих пристроїв, включаючи датчики, виконавчі пристрої і пристрої управління (контактори, 
реле, вимикачі), можна зв'язатися по інфраструктурі Інтернет. Цей доступ відкриває можли-
вості для цілісної та адаптивної автоматизації - і дозволить підвищити ефективність. Це логі-
чна еволюція, узгоджується з трендом «ІВ», і веде до більш прозорого і ефективного вироб-
ництва, а також, кращої інтеграції з бізнес-системами 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ 

ПРИСТРОЇВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ 
 
Забезпечення безпеки руху неможливе без проведення технічного обслуговування 

(ТО) пристроїв та систем залізничної автоматики (ЗА). Зазвичай на залізницях України за-
стосовується планово-попереджувальна стратегія ТО, тобто регламентні роботи виконуються 
через жорстко встановлені проміжки часу. Для отримання економічного ефекту (ЕЕ) при ТО 
пристроїв та систем ЗА виникає задача оптимізації міжперевірочних інтервалів часу. 

При призначенні наступного ТО виникають: ризик необґрунтованих перевірок, ризик 
виникнення відмови до настання запланованої перевірки. Ці ризики потрібно аналізувати та 
враховувати безліч факторів, що впливають на їх утворення. У працях [1,2] розглянуті деякі 
методи оцінки ризиків. Ці методи порівняні у вигляді таблиці 1, де подано основні характе-
ристики методів, їх переваги та недоліки. 

 
Таблиця 1 – Аналіз методів оцінки ризиків 

Метод Характеристика методу Недоліки методу Переваги методу 

Аналіз  
чутливості 

Дозволяє визначити як 
зміниться ЕЕ при зміні 
вхідної величини з ураху-
ванням інших умов 

Однофакторність, нев-
рахування кореляції 
між факторами 

Нескладність розрахунків, 
наочність результатів 

Метод експе-
ртних оцінок 

Застосовують при недоста-
тності вихідної інформації 

Суб'єктивність оцінок, 
відсутність незалежних 

експертів 

Простота розрахунків, не 
потрібно мати точні вихі-

дні дані 

Імовірнісний 
метод 

Підходить для частих та 
однорідних подій 

Не застосовується при 
великій невизначеності 

похідних даних 
Нескладність розрахунків 

Аналіз  
сценаріїв 

Розробляється декілька 
сценаріїв розвитку, зазви-
чай 3: найгірший, найліп-

ший, реалістичний 

Дискретність  
результатів 

Можна застосовувати для 
випадків, що не мають 
репрезентативної статис-
тики, враховує зміну декі-

лькох параметрів 

Метод  
Монте-Карло 

Розробляється модель з 
невизначеними значення-

ми параметрів 
Складність обчислень 

Урахування накопичення 
ризикових ситуацій, 

отримання інтервальних 
вихідних показників 

Метод дерева 
подій 

Графічний метод з оцін-
кою імовірності кожної 
події та обчислення вірогі-
дності кінцевої події 

Складніть застосування 
для великої кількості 

змінних 

Наочність, урахування 
зв’язків між подіями 

Метод дерева 
відмов 

Враховує взаємозв’язок 
подій 

Складніть застосування 
для великої кількості 

змінних 

Виявляє події, що най-
більш негативно вплива-
ють на кінцевий результат 

Метод дерева 
рішень 

Застосовується при неве-
ликій кількості змінних та 
можливих сценаріїв 

Отримання точкових 
вихідних даних Наочність 

 
Як видно з таблиці 1, найбільш наочними є методи дерева рішень та аналізу чутливо-

сті; найбільш складним, з точки зору обчислень, є імітаційний метод Монте-Карло. Таким 
чином, з урахуванням вимог безпеки, на залізничному транспорті для вирішення поставленої 
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задачі можна застосовувати: метод Монте-Карло, метод дерев подій, метод дерев відмов. 
Але, якщо прояв одних факторів обумовлено виникненням інших, то це не враховується жо-
дним з методів й потрібно розробляти інший метод. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ГИБКИХ 
КОММУТАЦИОННЫХ СТРУКТУР В СОСТАВЕ РЭА 

 
Введение. Одним из самых актуальных направлений развития современных техноло-

гий создания РЭА являются гибкие коммутационные структуры (ГКС), к которым относятся 
гибкие печатные платы (ГПП) и гибкие печатные кабели (шлейфы). 

По сравнению с жесткими печатными платами у ГПП есть ряд преимуществ: 
- снижение массогабаритных параметров, которое достигается благодаря более тон-

кому диэлектрическому основанию печатной платы; 
- эргономичность, в зависимости от степени жесткости ГПП ей можно придавать раз-

личные формы без потери функциональных параметров; 
- уменьшение времени и себестоимости сборки благодаря групповым методам сборки 

и монтажа изделий. 
ГКС изготавливаются на эластичном основании толщиной 0,1...0,2 мм и находят ши-

рокое применение, если платы в процессе эксплуатации подвергаются вибрации, многократ-
ным изгибам или им необходимо придать изогнутую форму [1]. 

При эксплуатации РЭА на ГКС воздействуют различные факторы, которые могут 
привести к полному или частичному разрушению токопроводящего слоя и/или диэлектриче-
ского основания, и наиболее критичными среди них являются механические воздействия. 

Анализ основных критических видов воздействий на ГКС. Наиболее опасными и 
часто встречающимися видами механических воздействий, при которых происходит разру-
шение ГКС, являются циклические упругопластические деформации при многократных пе-
регибах. 

Данный вид деформации (рис. 1, а) возникает в модулях РЭА и компонентах МЭМС, 
в которых ГКС используется для соединения двух или более жестких модулей, которые вра-
щаются один относительно другого по некоторой оси, например в антеннах, датчиках, HDD 
и др. 

 

          
а                                                      б 

Рисунок 1 – Изгиб (а) и резонансная деформация (б) ГКС 
 

Такая деформация может привести к отслоению фольгированого проводника от ди-
электрического основания, пластичной деформации проводниковой системы, возникнове-
нию трещин в проводниках. 
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Достаточно редким, но крайне опасным является резонансное разрушение печатных 

плат, возникающее при совпадении частоты внешних вибраций с собственной частотой ПП. 
В отличие от жестких печатных плат, для ГКС данный тип воздействий опасен лишь при ее 
нахождении в «растянутом» рабочем состоянии (рис. 1, б).  

При предварительном расчете собственной частоты колебаний ГКС существует воз-
можность разработки автоматической системы детектирования частоты внешних колебаний, 
при совпадении данных частот изменяющей тип натяжения ГКС или переводящей ГКС в 
«нерабочее» состояние во избежание возникновения дефектов. 

Стенд для исследования влияния вибраций на модуль ГКС. Для симуляции воз-
действия на ГКС гармонической вибрации при различных параметрах амплитуды и частоты 
был разработан испытательный стенд (рис. 2). Для исследования параметров вибрации целе-
сообразно использовать интеллектуальные датчики ускорения. 

В результате проведенных исследований была подана заявка и получен патент Украи-
ны на полезную модель «Низкочастотный вибростенд» [2]. 

 
Рисунок 2 – Эскиз стенда  

для исследования влияния механиче-
ских колебаний на выходные  

параметры РЭА 

На рис. 2: 1 – двигатель постоянного тока для 
приведения в движение эксцентрикового механиз-
ма; 2 – телескопические направляющие для движе-
ния предметного столика исключительно в верти-
кальной плоскости; 3 – предметный столик для 
установки тестируемого образца или адаптивной 
системы для него; 4 – программный эксцентрико-
вый диск со спиралеобразной прорезью для измене-
ния амплитуды механических колебаний; 5 – соеди-
нительная планка; 6 – демпферная пружина; 7 – 
блок широтно-импульсного управления двигателем 
постоянного тока;  8 – адаптивная система для регу-
лирования натяжения ГКС при внешних дестабили-
зирующих воздействиях; 9 –  тестируемый образец. 

 
Стенд для исследования влияния динамических изгибаний на ГКС. Для исследо-

вания результатов воздействия на ГКС знакопеременных нагрузок, а также величины давления, ко-
торое может привести к разрушению разъемного соединения (например, соединения гибкого шлей-
фа с ZIF FPC разъемом), была разработана установка, которая позволяет создавать давление на лю-
бую область ГКС с усилием от 0 до 70 Н, а также попеременно воздействовать на разные стороны 
ГКС в поперечной плоскости с частотой от 0 до 100 Гц [3].  

 
Рисунок 3 – Эскиз экспериментальной уста-

новки 

Эскиз экспериментальной установки 
представлен на рис. 3. Здесь позиция 1 – тол-
катель, выполненный на основе соленоида, с 
возможностью срабатывания в оба направле-
ния в зависимости от полярности приложен-
ного напряжения; 2 – вертикально движущие-
ся детали рамки крепления ГКС, выполнен-
ные на основе печатных плат, которые позво-
ляют устанавливать разные натяжение и по-
ложение гибкой структуры;        3 – 40-
выводный ZIF FPC разъем для электрического 
и механического соединения гибкой структу-
ры с жесткой частью блока РЭА; 4 – деталь с 
прорезью, в которую помещается гибкая 
структура для дальнейшего воздействия по-
ступательного движения толкателя; 5 – плата 
управления режимом работы толкателя. 
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Системологический метод анализа изменения параметров РЭА. Для обработки 

массива данных, которые могут быть получены в результате экспериментальных исследова-
ний модулей РЭА на основе ГКС с использованием описанных установок, разработана си-
стемологическая модель прогнозирования поведения исследуемой системы. 

Прогнозирование поведения исследуемой системы позволяет осуществлять функция по-
ведения fВ, которая определяет реально встречающиеся состояния системы, но не определяет 
значение параметра, при котором они имеют место. Таким образом, эта функция является пара-
метрически инвариантной. Также следует обратить внимание на область определения fВ. Она 
одинакова для всех типов функций поведения и определяется через маску, которая, в свою оче-
редь, определяется через переменные и параметры представляющей системы. Отсюда следует, 
что некоторая система, скажем, система FВ, характеризующая параметрически инвариантное 
ограничение на множество переменных через функции поведения: 

),,,( BB fKHF =                                               (1) 
где Н – обобщенная представляющая система; 

К – маска, определенная на Н; 
fВ – функция поведения, определенная через К и Н. Такая система называется систе-

мой с поведением. 
В качестве примера, для определения значений функции поведения, возьмем следую-

щие переменные: 
- v1 – амплитуда колебаний гибкой структуры;  
- v2 – частота колебаний гибкой структуры; 
- v3 – смещение частоты модуля РЭА на основе ГКС относительно резонансной; 
- v4 – задержка сигнала модуля РЭА на основе ГКС. 
Эти диапазоны можно представить состояниями 0, 1, 2, 3 множеств V1 – V4.  
Тогда  табличная модель представления данных о состоянии РЭА будет иметь вид, 

показанный на рис. 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Табличная модель представления данных о состоянии РЭА 
 
Заключение. Таким образом, в ходе проведенных исследований были разработаны 

методы испытаний ГКС на низкочастотном вибростенде и стенде для динамических испыта-
ний. 

На основе аппарата системологии предложен подход к прогнозированию изменения 
параметров, применимый для анализа параметров РЭА на основе ГКС. 
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МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ В  
ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНИЇ МЕРЕЖАХ 

 
На даний момент в мережах використовується велика кількість протоколів маршрути-

зації, які відрізняються своїм типом, принципом роботи, алгоритмом, на основі якого визна-
чається оптимальний маршрут, складністю тощо. Їх впровадження до мережі являє собою 
досить тривалий процес налаштування мережевого обладнання. Далі кожен пристрій на ос-
нові зібраної інформації від своїх сусідів про існуючі підмережі становить свого роду топо-
логію та окремо приймає рішення про оптимальний маршрут для пересилання того чи іншо-
го пакета, грунтуючись на алгоритмі обраного протоколу. Така залежність процесу доставки 
пакетів від кожного конкретного пристрою значно знижує ефективність використання як са-
мих пристроїв, так і значно ускладнює для оператора можливості маневрування в залежності 
від конкретних завдань. 

Концепція програмно-конфігурованих мереж SDN дозволяє вирішити цю проблему за 
рахунок перенесення функцій управління (маршрутизаторами, комутаторами) в мережеві до-
датки, які працюють в контролері [1]. Тому потреба введення нового протоколу маршрутиза-
ції або модернізація існуючого зводиться до написання певної програми - шаблону мережі. 
Працюючи на контролері, цей додаток дозволяє встановлювати правила пересилки в залеж-
ності від будь-якої кількості змінних, не тільки стандартних затримок, джиттера і т.д., але і 
від навантаження на конкретну ділянку мережі, від часу доби і багатьох інших параметрів 
[2]. 

Оптимізація стандартних протоколів маршрутизації, які використовуються на телеко-
мунікаційних мережах шляхом впровадження концепції SDN також використовує відомий 
алгоритм Дейкстри для розрахунку метрики, але вирішує проблему  монопараметричності 
поширених протоколів (OSPF). Пропонується удосконалений протокол маршрутизації, кот-
рий для своєї роботи використовує комплексну метрику на основі функцій корисності. 

Даний підхід дозволяє враховувати тип трафіку (VoIP, Video, Internet) і, залежно від 
нього, розраховувати власне функцію корисності, знаючи показники затримки передачі, про-
пускної здатності і долі втрат пакетів. 

Кожен тип трафіку характеризується своїми вимогами до параметрів каналів зв'язку. 
Якщо голосовий трафік вимогливий до затримки і її відхилення, дані - до викивлень і втрат 
пакетів. Тому для кожного типу переданих даних проведено аналіз характеристик і вимог до 
каналу зв'язку. Для кількісної оцінки параметрів передачі даних доцільно ввести функції ко-
рисності. Дані функції - це залежність кількісної нормованої оцінки від певного параметра 
каналу зв'язку [3, 4]. Іншими словами, значення функції характеризують прийнятність каналу 
зв'язку для передачі цього типу трафіку в даний момент. Таким чином, дана метрика дозво-
ляє не тільки будувати маршрути залежно від вимог конкретного типу трафік, але і врахову-
вати якість на стороні кожного абонента, виділяючи їм в залежності від типу трафіку необ-
хідну пропускну спроможність (таблиця 1). 

У таблиці 1 використані наступні параметри: 
 - мінімально допустима пропускна здатність; 
 - максимальна необхідна пропускна здатність; 
 - максимальна затримка за рекомендацією ITU-T; 
 - значення затримки, в межах якої зберігається найкраща якість обслуговування, 

при цьому значення функції корисності  близьке до максимального; 
 - максимальне значення втрат пакетів, нижче якого зберігається допустимий рі-

вень якості роботи кодека; 
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 - Критичне значення втрат пакетів, при досягненні якого передача даних стає не-
можливою. 

 
Таблиця 1 – Функції корисності. 
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На основі наведених формул розраховується метрика для кожної існуючої дуги зада-

ної топології: 
, 

де х - тип трафіку (VoIP, video, FT). 
Отже, використання комплексної метрики, заснованої на використаннях функцій ко-

рисності в удосконалених алгоритмах маршрутизації дозволить операторам зв’язку мати зда-
тність до динамічної модифікації конфігурації для підвищення користувацького досвіду та 
якості надання послуг. 

 
Перелік посилань: 
1. Технологии SDN и NFV: новые возможности для телекоммуникаций [Електронний 
ресурс] // Режим доступу:http://arccn.ru/media/1132 / Дата доступу 20.04.2016. 
2. The Road to SDN: An Intellectual Historyof Programmable Networks: Nick Feamster, Jennifer 
Rexford, Ellen Zegura  [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://www.sigcomm.org/node/3488 / Дата доступу 19.02.2016. 
3. Лурджан, М.Б. Исследование возможностей внедрения алгоритмов маршрутизации в про-
граммно-конфигурируемых сетях (SDN) / М.Б. Лурджан, А.А. Воропаева, 
Г.В. Ступак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Об-
числювальна техніка та автоматизація. – Красноармійськ, ДонНТУ, 2015. Випуск 1 (28). –  
С. 81 – 89. 
4. OpenVirteX – A Network Hypervisor : Open Networking Lab [Електронний ресурс] // Режим 
доступу: http://www.slideshare.net/ON_LAB/demo-slides-v05-slideshare-29372103 / Дата доступу 
21.03.2015.  

http://arccn.ru/media/1132
http://www.sigcomm.org/node/3488
http://www.slideshare.net/ON_LAB/demo-slides-v05-slideshare-29372103


61 
 

УДК 669.156 
 
Вдовенко Е.А., студент 4 курса (l.vdovenko@mail.ru) 
Игнатьева В.Ю., студент 4 курса (Vikyllia@bigmir.net) 
Прокушев А.Н., студент 4 курса (AND9ua@yandex.com) 
Савко Р.С., студент 4 курса (romasavko@yandex.ru) 
Хаст В.Д., студент 4 курса (t.j.dragonster@gmail.com) 
Ступак Г.В., ст. преп. (stupakgv@gmail.com) 
Донецкий национальный технический университет, г. Красноармейск, Украина 
 
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ «ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 
НОВЫХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ШИРОКОПОЛОСНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ» В РАМКАХ КОНКУРСА «ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО 
2016» КОМПАНИИ VODAFONE 

 
2015 год в телекоммуникационном мире Украины ознаменовался важным событием - 

стартовала сеть мобильной связи третьего поколения. Для конечного пользователя это озна-
чает возможность использования своего мобильного устройства не только как средства голо-
совой связи, но и открывает широкие возможности по доступу к сети передачи данных, Ин-
тернету на высокой скорости. Чтобы это стало возможным, оператору необходимо провести 
большой объем работ по модернизации существующей сети и разработать новые решений. 

Представленный проект на тему «Технические решения для внедрения новых услуг с 
использованием технологий широкополосной передачи данных», выполненный в рамках 
конкурса «Профессионалы будущего 2016» от компании Vodafone командой Донецкого 
национального технического университета. Цель проекта - повышение доходов оператора и 
увеличение абонентской базы за счет внедрения новых услуг и соответствующих техниче-
ских решений. Для достижения поставленной цели, команде ДонНТУ, необходимо решить 
следующие задачи: 

− провести анализ существующего рынка телекоммуникационных услуг; 
− провести исследования характеристик сети 3g компании Vodafone; 
− провести на территории Украины социологическое исследование, которое будет 

иметь цель определения настроений потенциальных пользователей мобильной 
широкополосной передачи данных и их заинтересованность в новых услугах; 

− на основании проведенного исследования провести анализ полученных результа-
тов и определить приоритетные и новые услуги на рынке телекоммуникаций, ко-
торые может предложить оператор в рамках своей сети; 

− разработать концепт-проект новых услуг в контексте оператора; 
− разработать натурные модельные решения для предлагаемых услуг; 
− провести исследования работы моделей услуг в рамках локального сегмента сети; 
− провести исследования работы моделей услуг в реальной сети Vodafone; 
− предложить технические решения для внедрения новых услуг на сети Vodafone; 
− определить экономическую составляющую проекта; 
− разработать маркетинговые решения. 
Планируемый результат - набор услуг для конечных пользователей и их экономиче-

ское и техническое обоснование. 
Новизна проекта заключается в: 
− применение альтернативного программного обеспечения с гарантированным 

обеспечением показателей QoS на устройствах доступа последней мили; 
− применение IP для предоставления голосовой- и видео-связи на мобильной сети; 
− интеграция и использование сети распределенных файловых хранилищ в суще-

ствующей структуре Vodafone; 
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− реализация концепций IoT и «Умный дом» на уровне оператора связи. 
Первый этап исследования, а именно социологический опрос показал что, доминиру-

ющая операционная система – Android; степень использования онлайн сервисов высокая, 
причем лидируют социальные сети, аудио- и видео-онлайн; большая часть респондентов ис-
пытывает проблемы с нехваткой свободного места на устройстве, причем хранения фото и 
аудио приоритетнее чем хранение видео; более половины респондентов используют облач-
ные хранилища, хотя есть и такие кто не знает что это; респонденты активно используют 
сервисы IP-телефонии для экономии расходов на звонки за границу; проявляют интерес к 
концептуально новым и не получившим пока распространения услугам, таким как удаленное 
видеонаблюдение, умный дом и мобильный офис. 

На сегодняшний день основной услугой на рынке  мобильной связи является голосо-
вая телефония, второе место занимает передача данных абонентом, третье - М2М услуги, 
четвертое – видеозвонки. Также было проведено исследование уровня скоростей сети широ-
кополосной передачи данных по некоторым населенным пунктам с покрытием 3G оператора 
Vodafone (таблица 1). 

Таблица 1 
Населенный пункт Download, Мбит/с Upload, Мбит/с 

Киев 17,5 4,7 

Харьков 11 2,3 

Львов 6 0,8 

Днепропетровск 9,8 1,3 

Уровень покрытия проиллюстрирован на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 

Исходя из проведенного анализа предметной области и текущих результатов анкети-
рования, можно сделать следующие выводы: 

− количество зарегистрированных абонентов практически достигло своего макси-
мума (на одного жителя Украины в среднем приходится 2 номера), что связано с 
соизмеримыми тарифами ведущих операторов;  

− уровень покрытия 3G в Украине растет; 
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− структура трафика мобильной сети неуклонно стремится к «пакетизации», и все 
более смещаются акценты в сторону передачи пакетных данных; 

− результаты анкетирования говорят о нехватке места на устройствах и потребности 
абонента в новых услугах, которые позволят использовать смартфон не только 
как «модный гаджет», но и как инструмент мониторинга в системе безопасности 
или же, как средство управления домом либо каким другим объектом. 

По мнению команды в ближайшее время перспективными и востребованными будут 
следующие услуги: 

− Red Office – услуга, ориентированная на мелких предпринимателей, участников 
стартапов и представителей бизнеса, которые не хотят вкладывать большие сред-
ства в сетевую- и IT-инфраструктуру своего предприятия на начальном этапе; 

− Red Cloud – сервис, позволяющий сэкономить место в мобильном устройстве; 
− Red Guard – услуга, ориентированная на решение задач по безопасности и автома-

тизации жилья. 
Каждая из услуг реализована командой и готова к использованию уже сейчас. 

Наглядно вы можете ознакомиться с доступным функционалом предлагаемых услуг, перейдя 
на страничку проекта –  http://vodafone-team.donntu.edu.ua/.  

Заключительный этап работы посвящен разработке тарифных планов для предлагае-
мых услуг. Исходя из общей концепции тарификации услуг Vodafone, новые решения будут 
предоставляться по следующей тарифной сетке (таблица 2) 

Таблица 2. 
Услуга S M L 

R
ed

 O
ff

ic
e*

 

+ + + 

2 номера, до 5 абонентов 
2  Гб FTP 
Начальная подписка системы 
управления проектами 

5 номеров, до 16 абонентов 
5 Гб FTP 
Базовая подписка системы 
управления проектами 

10 номеров с собственной PBX 
10 Гб FTP,  
Максимальная подписка систе-
мы управления проектами 

400 грн/месяц 1000 грн/месяц 1500 грн/месяц 

R
ed

 
G

ua
rd

 *
 + - + 

видеонаблюдение  Видеонаблюдение + IoT 

300 грн/месяц/камера  450 грн/месяц/камера/2 датчика 

R
ed

 
C

lo
ud

 + + + 

фото Фото + аудио Фото+аудио+видео 

50 грн/месяц – 1 Гб FTP 75 грн/месяц – 2 Гб FTP 150 грн/месяц – 10 Гб FTP 
* без учета начальной и арендной стоимости оборудования 
 
В результате работы над проектом было предложено три качественно новых услуги, 

которые значительно расширяют существующие тарифные планы Vodafone, и позволят в 
перспективе привлечь большее количество новых абонентов, что позволит компании увели-
чить прибыль, нарастить абонентскую базу и расширить покрытие.  

Также следует отметить, что в ходе выполнения задания, количество публикаций по 
проекту составила 10, участники команды активно принимали участие в работе во всеукра-
инских и международных научно-практических конференциях. Работа над проектом про-
должалась с февраля по май месяц 2016 года включительно. Для повышения уровня взаимо-
действия команды была использована платформа для совместной работы над проектами 
http://worksection.com, которая значительно повысила эффективность работы и уровень вза-
имной коммуникации между куратором и участниками проекта. 

http://vodafone-team.donntu.edu.ua/
http://worksection.com
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ QoS ДЛЯ УСЛУГИ VoIP 
 

В современном мире все большую популярность приобретает услуга VoIP, которая 
позволяет объединять в одном канале голос и данные, но на пути к внедрению и широкому 
использованию IP-телефонии имеется ряд преград. В первую очередь, может казаться, что 
качество передачи голоса недостаточно для коммерческого использования. Это особенно ве-
роятно в тех случаях, когда для вызова отводится недостаточная полоса пропускания или ко-
гда часть голосовых пакетов теряется по причине недостаточной производительности сети. К 
основным показателям качества обслуживания (QoS) для VoIP относят: 

− задержка – промежуток времени, требуемый для передачи пакета через сеть; 
− полоса пропускання (максимальная пропускная способность) – максимальное количе-

ство данных, которая сеть может передавать; 
− джиттер – задержка между двумя последовательными пакетами; 
− наличие эха; 
− потеря пакета – пакеты или данные, потерянные при передаче через сеть; 
− надежность канал передачи в целом. 

Субъективная же оценка качественных характеристик базируется на методике MOS. 
Использование IP-сетей для передачи голосового трафика требует гарантированных 

параметров QoS, а их обеспечение зависит в первую очередь от понимания того как оцени-
вать качество и какие параметры сети оказывают наибольшее влияние.  

Во многих исследованиях неоднократно было доказано взаимное влияние разнотип-
ного сетевого трафика в одном канале связи друг на друга [1,2]. В данной работе при помо-
щи натурного эксперимента предлагается в очередной раз доказать влияние на параметры 
QoS разговорного тракта тяжелых типов трафика, например FTP или потокового видео в вы-
соком разрешении, и на основании полученных результатов предложить и проверить меха-
низмы по обеспечению заданных параметров QoS.  

Предлагаемая схема исследования параметров приведена на рисунке 1, адекватность 
измеренных результатов была доказана ранее в работе [3]. 

 
Рисунок 1 – Схема исследования QoS для VoIP 

Эксперимент заключается в том, что во время разговора необходимо инициировать 
передачу FTP-трафика и по косвенным параметрам оценить степень изменение QoS. Заведо-
мо известно, что таковое влияние будет значительным, но для оценки правильности подо-
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бранной методики необходимо получить исходные численные значения. С точки зрения 
борьбы с негативными явлениями можно выделить следующие механизмы QoS: 

− QoS на основе классов; 
− предоставление нескольких уровней приоритезации для различного типа трафика; 
− переназначение поля type of Service (ToS)  в заголовке IP пакета; 
− использование L2 CoS (Class of service) и L3 DSCP (Differentiated service code points) 

как приоритета QoS и поддержка  7 уровней для L2 и  64 уровня для  L3 классифика-
ции; 

− управление полосой пропускания (Traffic shaping).  
Применив указанные варианты обеспечения QoS на предложенной схеме исследова-

ния, были получены следующие результаты (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Результаты экспериментов 

Кол-во 
разгов. 

Описание эксперимента CoS TS 

 
 

 
1 

Установка пропускной 
способности 512 
Кбит/с, при инициации 
одного разговора на-
грузить сеть еще и FTP 
трафиком. 

Речь воспринимается пол-
ностью и без искажений, 
без задержки. Передача 
FTP будет осуществляться 
при низкой скорости. 

Речь воспринимается полно-
стью и без искажений, без 
задержки. Передача FTP бу-
дет осуществляться при 
очень низкой скорости. 

 
 
 
 

3 

Установка пропускной 
способности 512 
Кбит/с, при инициации 
трех разговоров нагру-
зить сеть еще и FTP 
трафиком. 

После окончания разгово-
ров 1 телефон потерял ре-
гистрацию. Речь воспри-
нимается с усилиями. Пе-
редача FTP будет осу-
ществляться при очень 
низкой скорости. 

Для двух разговоров речь во-
спринимается без искажений 
и без задержки. Для послед-
него - незначительные шумы. 
Передача FTP будет осу-
ществляться при очень низ-
кой скорости или процесс 
будет прерван. 

 
 
 
 
 

5 

Установка пропускной 
способности 512 
Кбит/с, при инициации 
пяти разговоров нагру-
зить сеть еще и FTP 
трафиком. 

После окончания разгово-
ров 3 телефона потеряли 
регистрацию. Речь восп-
ринимается с усилиями, 
заметная задержка. Пере-
дача FTP будет осуществ-
ляться при очень низкой 
скорости или процесс бу-
дет прерван.  

Для трех разговоров речь во-
спринимается без искажений 
и без задержки. Для осталь-
ных присутствуют незначи-
тельные шумы, заметная за-
держка. Передача FTP будет 
осуществляться при очень 
низкой скорости или процесс 
будет прерван. 

 
По результатам экспериментов можно сказать, что политика TS более выгодна по 

обеспечению показателей качества обслуживания. При CoS все процессы происходят чуть 
хуже.  

Формирование или управление характеристиками трафика предполагает контроль 
скорости передачи пакетов и объема потоков, поступающих на вход сети. При поступлении 
трафика, на устройство оценивает, не превышает ли он установленного лимита. Пакеты, пре-
вышающие лимит будут помещены в буфер и пойдут дальше как только поступающий тра-
фик снизится. За счёт буферизации достигается более точное и плавное ограничение скоро-
сти передачи трафика. В результате прохождения через специальные формирующие буферы 
уменьшается пачечность исходного трафика, и его характеристики становятся более пред-
сказуемыми.  

Коммутатор/маршрутизатор предотвращает перегрузки путём отбрасывания пакетов 
по сложным алгоритмам. Если случилась перегрузка, то мы можем определить в каком месте 
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она произошла, и какие пакеты надо обрабатывать в первую очередь. Если ситуация продол-
жает ухудшаться, алгоритм меняется на более агрессивный. Для управления перегрузками и 
их предотвращения используются множественные исходящие очереди. Предотвращение пе-
регрузки – это свойство очереди, поэтому каждая очередь может иметь свои собственные 
настройки. 

Механизм предотвращения перегрузок в своём составе имеет несколько алгоритмов 
управления очередью, в том числе: 

− FIFO; 
− Weighted round robin (WRR) (Взвешенный круговой режим); 
− Priority queuing (Приоритетная очередь); 
− Custom queuing (Очередь, настраиваемая пользователем); 
− Shared Round Robin (SSR) (Разделяемый круговой режим). 

Механизмы предотвращение перегрузок (Congestion avoidance) поддерживают уро-
вень нагрузки в сети ниже ее пропускной способности. Обычный способ предотвращения 
перегрузок состоит в уменьшении трафика, поступающего в сеть. Как правило, команда 
уменьшить трафик влияет, в первую очередь, на низкоприоритетные источники. Одним из 
примеров механизмов предотвращения перегрузок является механизм окна в протоколе TCP. 

Кроме того, существует гибкая система управления трафиком, называемая Traffic 
Control. Эта система поддерживает множество методов для классификации, приоритезации, 
разделения и ограничения как входящего трафика, так и исходящего. Позволяет реализовать 
QoS в нужном для систем объёме: 

− разделение разных типов трафика по классам (не только по битам ToS в IP-пакете, но 
и по другим данным из заголовка IP-пакета); 

− назначение различных дисциплин обработки очередей трафика с разным приорите-
том, механизмами прохождения очереди, ограничениями по скорости и т.п. 
В заключение отметим следующее. Решение задачи обеспечения требуемого качества 

обслуживания в сетях IP, безусловно, может быть достигнуто прямым путем – на основе 
предоставления гарантированной полосы пропускания, повышения производительности се-
тевых устройств – маршрутизаторов и шлюзов, использовании магистралей с высокими про-
пускными способностями. Однако, наиболее целесообразным представляется применение 
гибких методов, которые обеспечивают требуемые показатели качества обслуживания при 
эффективном использовании ресурсов сети для большого набора различных приложений, 
включая и наиболее критичные аудио- и видеоприложения реального времени. Следует до-
бавить, что применение политики CoS целесообразно в сетях, где пропускная способность 
канала связи значительно превышает минимально требуемую полосу для заданного количе-
ства разговоров, а политику traffic shaping в случаях, когда имеется незначительное превы-
шение полосы пропускания канала в соотношении с минимально требуемым значением. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕЙ  

СОТОВОЙ СВЯЗИ 5G ДЛЯ IOT. 
 

Как технология 5G коренным образом изменит Интернет вещей? 
Как предполагается в названии, 5G представляет пятое поколение технологии сотовой 

сети. Поскольку мобильные телефоны впервые появились в 1980-е годы каждое последую-
щее поколение развитие технологий принесло с собой улучшения в скорости сети и произво-
дительности такие как : основная функция телефонного звонка (1G), обмен текстовыми со-
общениями (2G), доступ в интернет (3G), высокое качество потокового видео (4G). 
            На самом деле, звонки это лишь незначительная часть предложения сегодняшних вез-
десущих смартфонов - взгляните на свой собственный счет за телефон, и посмотрите, как 
широкополосный доступ в Интернет вытеснил голосовые вызовы в качестве основного до-
бытчика доходов телекоммуникационных компаний.  

Следует отметить, что ни одна формальная спецификация 5G не существует до сих 
пор, не говоря уже о какой-либо коммерческой инфраструктуре. Тем не менее, это не оста-
новило поставщиков оборудования от прогрессирующего развития технологий и партнер-
ских отношений с телекоммуникационными компаниями на ранних полевых испытаниях. 

Интернет вещей 
Концепция Интернета вещей была сформулирована в 1999 году Кевином Эштоном, 

основателем исследовательской группы Auto-ID при Массачусетском технологическом ин-
ституте. На презентации для руководства Procter&Gamble он рассказал, как внедрение ра-
диочастотных меток в товары сможет изменить систему управления логистикой 
в корпорации. Но временем настоящего рождения Интернета вещей считаются 2008–2009 
год, когда количество подключенных к интернету устройств превысило численность населе-
ния Земли. 

Интернет вещей — это концепция подключения к интернету бытовых предметов, ко-
торые благодаря этому могут взаимодействовать друг с другом или с внешней средой, соби-
рать полезные данные и на их основе самостоятельно совершать действия и операции, без 
участия человека. К этим предметам могут относиться, например, автомобили, термостаты, 
бытовая техника (холодильник, стиральная машина, сушилка и так далее), лампочки. Интер-
нет вещей также может активно использоваться в медицине. Один из примеров — импланта-
ты для мониторинга сердцебиения. 

На этом рынке тоже уже есть ассоциации, которые занимаются стандартизацией 
и развитием технологий Интернета вещей. В начале 2014 года был создан консорциум 
AllSeen Alliance. В него входят Linux, Qualcomm, LG, Sharp, Panasonic, и еще около 50 ком-
паний. В прошлом году к AllSeen присоединилась Microsoft. У AllSeen уже есть свое откры-
тое программное обеспечение AllJoyn, созданное Qualcomm. В июле 2015 года Intel, Samsung 
Electronics, Dell, Broadcom и другие ИТ-компании создали некоммерческое объединение под 
названием Open Interconnect Consortium. Его цель — разработка стандартов «интернета ве-
щей», которые позволят устройствам разных производителей передавать друг другу инфор-
мацию, что сделает идею «Интернета вещей» более эффективной. Open Interconnect 
Consortium начал с разработок в сфере бытовой и офисной техники. 

В чем новизна и польза? 
Интернет вещей и Индустрия 4.0 — это не новые технологии. Это новый подход 

к производству и потреблению. Он строится на сборе больших данных, их обработке 
и использовании для совершения действий и операций независимо от человека. Таким обра-
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зом машины могут самостоятельно оптимизировать и настраивать собственную работу. 
Основные компоненты Индустрии 4.0: умные сенсоры, которые позволяют собирать данные 
прямо во время процесса производства; подключение к интернету, которое позволяет пере-
давать большие объемы данных людям, другим машинам и заводам; облачные сервисы, ко-
торые предоставляют данные из любого места; анализ больших данных, который позволяет 
совместно обрабатывать большие объемы различных данных. Развитие Интернета вещей 
и Индустрии 4.0 должно привести к еще большему снижению количества человеческого 
труда на производстве. На заводах Siemens до сих пор около тысячи человек занимаются мо-
ниторингом работы машин.  

Примеры интернета вещей 
Примеры Интернета вещей уже успешно представлены на рынке. Один из самых из-

вестных — термостат Nest. Он собирает данные о том, как жильцы обогревают или охла-
ждают помещение, и затем начинает самостоятельно управлять энергопотреблением в доме. 
В 2014 году Google приобрела компанию Nest и создала подразделение, которое занимается 
разработками в сфере интернета вещей. В рамках проекта был создан детектор дыма 
и угарного газа Nest Protect. В том же году компания купила производителя камер удаленно-
го видеонаблюдения Dropcam. Они передают видео на компьютер и мобильные устройства 
владельца. 

Другой пример — умные лампочки Hue компании Philips. Это светодиодные лампы, 
которые могут менять цвет и тон освещения и потребляют на 80 процентов меньше, чем 
лампа накаливания. Пользователи могут управлять ими с помощью приложения на iOS или 
Android. 
            Помимо бытовой сферы, Интернет вещей активно распространяется в области фитне-
са и спорта. Примеры — фитнес-браслеты и фитнес-одежда, которая измеряет мышечную 
активность, сердечный ритм, дыхание в реальном времени. 

Почему Интернет Вещей нуждается в 5G? 
Качественный интернет – это качественная связь между пользователями сети. Если 

сегодня высокоскоростной интернет для  нас – это, прежде всего, оптоволокно, то уже завтра 
мы можем им иметь подобное мнение о беспроводных каналах связи.   

Когда в 2020 году  5G, пятое поколение технологии беспроводной связи, ворвется в 
повседневную жизнь, инженеры ожидают, что он будет в состоянии обрабатывать примерно 
в 1000 раз больше данных, чем сегодняшние системы сотовой связи. Он так же станет осно-
вой Интернета вещей (IoT), связывая стационарные и мобильные устройства, вендинговые 
автоматы и автомобили. Некоторые утверждают, что 5G – это часть новой промышленной и 
экономической революции. Новая архитектура, новые коммуникационные технологии, и но-
вое оборудование делает данную трансформацию возможной.  

Основополагающие требования к 5G 
Становится очевидным одно: безопасность и конфиденциальность будут оставаться 

основополагающими требованиями. Ведь сети 5G будут способствовать расширению объек-
тов, привлекательных для организации кибератак. 

Использование облака и виртуализация станут наиболее привлекательным способом 
взаимодействия вещей в 5G. В единой сети будет работать большое число игроков, типов 
устройств с разными уровнями безопасности. Но необходимо обеспечить превосходную сте-
пени защиты от все новых и новых угроз. 

Это означает, что методы безопасности, которые применяются сейчас в сетях 4G и 
более младших поколений связи, должны быть расширены. Это позволит уже на старте 
внедрения 5G, наряду с высокой производительностью, низким энергопотреблением создать 
положительный имидж новым технологиям. 

5G для масштабного внедрения IoT 
Масштабный Интернет вещей – это один из главных прикладных сегментов исполь-

зования 5G. После того, как стандарт 5G будет принят 3GPP, распространение IoT будет 
происходить более быстрыми темпами, нежели при эре 4G.  
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5G охватит не только IoT, но и привнесет больше возможностей для M2M, в экоси-
стему миллиарда бюджетных устройств, таких как датчики и трекеры. Бытовая техника, 
предметы одежды, подключенные автомобили, приборы учета, всевозможные датчики и си-
стемы сигнализации - вот лишь основной перечет устройств, которые будут использовать 
сети пятого поколения связи.  

В результате требования к безопасности и операционным возможностям оборудова-
ния будут меняться. Так, сигнал 5G и модифицированных сетей на основе этого стандарта 
охватит большее (по сравнению с LTE) расстояние. Промышленное оборудование будет ра-
ботать в сетях пониженного энергопотребления и низкой пропускной способности. Для дро-
нов, инфраструктуры автономных автомобилей и т.д. скорость останется главным фактором. 

Например, некоторые промышленные устройства могут отправить в сутки несколько 
байт данных. Транспорт с автопилотом будет беспрерывно общаться с инфраструктурой ум-
ных дорог, где потребуется передавать данные с высокой скоростью и низкими задержками. 

Каковы следующие шаги? 
Современные тенденции дают нам понять, что высокоскоростной интернет – это бу-

дущее, и  без дальнейшего развития интернет сетей в Украине, наша страна останется в не-
развитом прошлом, где может навсегда отстать от стран развитого запада и потерять надеж-
ду на достойную жизнь. Сегодня Украинские операторы предлагают только 3-е поколение 
технологий беспроводных сетей, и про технологии 5G большинство украинцев и не слыша-
ли. Но все же остается надежда, что технологиям 5G быть в Украине, и мы сможем ощутить 
на себе все достоинства Интернета вещей.  
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АЛГОРИТМ РОБОТИ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ 
ГРУПОЮ ПАРАЛЕЛЬНОПРАЦЮЮЧИХ НАСОСІВ СТАНЦІЇ ВОДОПОСТАЧАННЯ 
 

Якщо регулювання продуктивності насосної станції виконується шляхом зміни швид-
кості обертання одного з насосів, то виникають труднощі, повязані з узгодженням його робо-
ти з іншими насосами. Це зумовлюється тим, що при роботі кількох насосів на один напір-
ний трубопровід, їхні параметри взаємоповянані і взаємозалежні. Серед найбільш характер-
них труднощів слід назвати гідроудари, які виникають в результаті спрацювання зворотного 
клапану регульованого насосного агрегату, та зменшення впливу одного насоса на роботу 
інших при збільшенні кількості паралельно працюючих насосів. 

Тому питання регулювання продуктивністю групи паралельно працюючих насосів, 
при якому будуть відсутні гідроудари, а регулювання виконуватиметься лише одним перет-
ворювачем частоти, є актуальним. 

Мета роботи і задачі дослідження: підвищення надійності роботи та ефективності 
керування насосними агрегатами станції водопостачання за рахунок зменшення кількості гі-
дроударів та регулювання швидкості лише одного насоса. 

Для досягнення зазначеної мети в роботі необхідно розв’язати такі задачі:  
- розробити математичну модель системи керування групою паралельно працюючих 

насосів станції водопостачання, 
- розробити алгоритм роботи системи керування. 
Об'єкт дослідження – процес керування групою паралельно працюючих насосів ста-

нції водопостачання. 
Предмет дослідження – система керування групою паралельно працюючих насосів 

станції водопостачання. 
Для побудови системи керування групою паралельно працюючих насосних агрегатів 

станції водопостачання необхідно розробити її математичну модель. 
Робота відцентрового насоса описується напірно-витратною характеристикою, яка є 

залежністю тиску, що він розвиває, від продуктивності. Аналітичний вираз цієї характерис-
тики, в загальному випадку, можна представити залежністю: 
 22 CQQBA)Q,(H +ν+ν=ν , (1) 
де Н – тиск на виході насоса, м; ν – відносна швидкість обертання робочого колеса насоса, 
в.од.; Q – продуктивність насоса, м3/год; А, В, С – коефіцієнти апроксимації, які залежать від 
конструктивних особливостей турбомеханізму і визначаються по паспортних характеристи-
ках насоса [1]. 

Коефіцієнти апроксимації характеристики можна знайти, розв’язавши систему трьох 
рівнянь для відомих значень тиску та продуктивності при номінальній швидкості обертання.  
Причому три точки характеристики обовязково даються в паспортних даних насоса за ре-
зультатами його випробовувань. 

Напірно-витратна характеристика мережі згідно з  описується залежністю 

mailto:(moshnoriz@gmail.com)
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 2
cc QRH)Q(H += , (2) 

де Нс – статичний напір, необхідний для підйому рідини на визначену висоту (геодезичний 
напір); Rc – гідродинамічний опір мережі водопостачання. 

Якщо насосна станція складається з n нерегульованих насосних агрегатів та одного 
регульованого, то сумісна робота її з водопровідною мережею та споживачем описувати-
меться системою рівнянь [2]: 
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де 1Q  -- продуктивність регульованого насосного агрегату; ν  -- відносна швидкість обер-
тання регульованого насосного агрегату; nQ  -- продуктивність нерегульованого насосного 
агрегату. 

Сумарне значення продуктивності станції становитиме: 

 1n QQnQ +⋅=  (4) 
Розвязавши систему рівнянь (3) для випадку, коли 1=ν , можна знайти залежності 

продуктивностей всіх насосних агрегатів Q від потрібної продуктивності насосної станції 
Qпотр. Тоді для знаходження комбінації увімкнених насосів можна розв’язати таку оптиміза-
ційну задачу: знайти мінімум цільової функції [2] 

 ( ) min))t(Q)Q(Q(c)t(х)NZtZc(C
1n

1i
потрпотрпіпіелiмехi →




 −+⋅+⋅+= ∑
+

=
 (5) 

при виконанні наступних обмежень: 
- на забезпечення потрібного значення продуктивності станції: потрQQ ≥ , (6) 

- на змінні х:  10x i ∨= , де 1n,1i += . (7) 
При побудові цільової функції використано такі позначення: ic  -- кількість електрое-

нергії, яка споживається і-тим насосним агрегатом; мехZ  -- параметр, який враховує погір-
шення ККД агрегату зі зростанням тривалості його роботи (механічне зношення); it  -- три-
валість безперервної роботи і-го насоса; елZ  -- параметр, який враховує зменшення електри-
чної міцності обмоток приводного двигуна зі збільшенням кількості прямих пусків (електри-
чне зношення); піN  -- кількість реалізованих і-тим насосним агрегатом прямих пусків; пc  -- 
витрати енергії на надлишкову подачу насосної станції. 

При відомих комбінаціях увімкнених насосів (значення n) з системи рівнянь (3) знай-
демо залежності швидкості регульованого насосного агрегату та його продуктивності від су-
марної продуктивності станції [2]: 
 )Q(f=ν , (8) 
 )Q(Q1 µ= , (9) 
де )(f  -- функція залежності швидкості регульованого насосного агрегату від сумарної про-
дуктивності станції; )(µ -- функція залежності продуктивності регульованого насосного аг-
регату від сумарної продуктивності станції. 

Робота системи керування групою паралельнопрацюючих насосів повинна 
обов’язково задовольняти систему рівнянь (3) та графікі водопостачання. Відповідно до гра-
фіка водопостачання у кожну годину доби (якщо він добовий) насосна станція повинна вида-
вати в мережу певну кількість води. Саме для таких систем і призначений запропонований 
алгоритм роботи системи керування групою насосних агрегатів (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Алгоритм роботи системи керування групою паралельно працюючих на-

сосів станції водопостачання 
Висновки: У роботі запропоновано підхід до управління групою паралельно працю-

ючих насосів, який враховує особливості прямого пуску двигунів. Крім того в даному підхо-
ді пропонується узгодити метод регулювання продуктивності станції шляхом їхнього вми-
кання чи вимикання з регулюванням швидкості одного з них. Запропонований підхід дозво-
лить зробити роботу системи водопостачання більш простою для обслуговуючого та диспет-
черського персоналу і за рахунок того, що в основу алгоритму керування покладена узго-
джена робота насосів, дозволить підвищити надійність роботи насосної станції. У роботі ро-
зроблено математичну модель системи керування і запропоновано її алгоритм роботи. 
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РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ 
КОТЛОАГРЕГАТУ ТПП-200-1 ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 

 
Актуальність питання. Теплоелектростанція (ТЕС) є дуже важливий елемент у нашо-

му житі, але зараз більшість з них мають великий коефіцієнт зносу, тому вони підлягають 
реконструкції не тільки зовні, але і усередині. Внутрішня модернізація повинна починатися з 
цеху теплової автоматики та вимірювання, тому що саме від швидкості та обробки даних за-
лежить ефективність всієї роботи станції. Модернізація у цеху теплової автоматики та вимі-
рювання проходить за такими напрямками: 

– сприяння підвищенню надійності та економічності роботи тепломеханічного облад-
нання ТЕС шляхом максимального використання обладнання; 

– утримання у справному і працездатному стані всіх введених в експлуатацію пристроїв 
теплової автоматика та вимірювань, інформаційно-керуючої обчислювальної техніки; 

– підвищення продуктивності праці за рахунок удосконалення організація праці, впро-
вадження автоматизації, механізації, передових методів обслуговування і ремонту, зниження 
вартості експлуатаційних витрат, організації та проведення роботи по раціоналізації та вина-
хідництву [1]. 

На станції вимірюються багато різноманітних величин де похибка вимірювання не 
впливає на загальні показники роботи, але такий параметр як температура повинен вимірю-
ватися як змога точніше. Саме тому потрібно розробити нову електронну систему обробки 
сигналу з термопари, яка буде мати підвищенні показники точності, швидкодії та метрологі-
чної надійності. 

Постановка мети та задач дослідження. Метою роботи є підвищення точності вимі-
рювання температури котлоагрегату ТПП-200-1 теплоелектростанції. Для досягнення мети 
поставлені такі задачі: 

– виконати аналіз методів і засобів вимірювання температури котлоагрегату ТЕС; 
– обґрунтувати вимоги до вимірювальної системи температури; 
– розробити структуру системи вимірювання температури котлоагрегату ТЕС. 
Основний матеріал та результати досліджень. Котлоагрегат ТПП-200-1, який приз-

начено для вироблення перегрітої пари має такі значення [1, 2]: 
– номінальна продуктивність, т/г          75; 
– тиск пари у барабані, кгс/см2 (МПа)         44 (4,31); 
– діапазон регулювання тиску пари  

у барабані, кгс/см2 (МПа)       від 35 (3,43) до 46 (4,51); 
– абсолютне значення похибки 

вимірювання пари у барабані, кгс/см2 (МПа)             не більш 0,5 (0,05); 
– тиск перегрітої пари, кгс/см2 (МПа)          39 (3,82); 
– температура перегрітої пари, °С                  440; 
– діапазон регулювання температуру перегрітої пари, °С        від 430 до 445; 
– абсолютне значення похибки вимірювання  

температура перегрітої пари, °С                не більш 0,5. 
В одному корпусі планується вмонтувати вимірювальні канали температури (ВКТ) та 

тиску (ВКР) і мікропроцесорний блок, що дозволяє у реальному масштабі часу розраховува-
ти вторинні параметри. Мікропроцесор визначає темп зняття інформації з датчиків та синх-
ронізує роботу системи. У якості вимірювальних каналів планується використовувати анало-
гові канали, з виходу яких сигнали надходять до входів аналого-цифрового перетворювача 

mailto:(karabadzhak_2014@mail.ru)
mailto:(vovna_alex@ukr.net)


74 
 

(АЦП) із вбудованим мультиплексором аналогових сигналів (АЦП). З виходу АЦП сигнал 
подаються до входів мікропроцесора, де відбувається обробка інформації, що поступила, її 
індикація та подача сигналів керування на виконавчі механізми (ВМ) через цифро-
аналоговий перетворювач (ЦАП) та блок регулювання виконавчими механізмами. Зміна па-
раметрів регулювання повинна здійснюватися блоком регулювання встановлених парамет-
рів. Структурну схему електронної системи контролю та управління котлоагрегатом ТПП-
200-1 наведено на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурна схема електронної системи контролю та управління котлоагре-

гатом ТПП-200-1 
 
Мікропроцесор є основною частиною електронної системи і виконує такі функції [3]: 
– управління режимами вимірювань; 
– експрес-обробка інформації з розрахунком у реальному часі фізичних величин; 
– відображення інформації на індикаторах; 
– реєстрація інформації та передача її до персонального комп’ютера. 
Функціонально мікропроцесорний блок МПБ складається з аналого-цифрового перет-

ворювача (АЦП), джерела опорної напруги, блоку пам'яті АЦП, мікроконтролера з блоком 
пам'яті, цифро-аналогового перетворювача (ЦАП), стабілізатора напруги, фільтру радіопе-
решкод та блоку регулювання та встановлення параметрів для мікропроцесорного блоку 
МПБ. Крім того, до складу мікропроцесорного блоку МПБ входить рідкокристалічний інди-
катор РКІ. Структурну схему мікропроцесорного блоку електронної системи контролю та 
управляння котлоагрегатом ТПП-200-1 наведено на рис. 2. 

Конструктивне АЦП, джерело опорної напруги та блок пам'яті АЦП планується розмі-
щувати на платі АЦП, яка об'єднується з вимірювальним блоком. Решта елементів функціо-
нальної схеми розміщується у корпусі мікропроцесорного блоку. Плата АЦП приймає анало-
говий сигнали перетворювача тиску, який пропорційний вхідній вимірюваній величині (тис-
ку) і температурі, перетворює їх у цифрові коди. Незалежна пам'ять призначена для збері-
гання коефіцієнтів корекції характеристик сенсорного блоку та інших даних про сенсорний 
блок. 

Для датчиків мікропроцесорного блоку МПБ мікроконтролер, який встановлений на 
мікропроцесорній платі, приймає цифровий сигнал із плати АЦП разом із коефіцієнтами ко-
рекції, здійснює корекцію та лінеаризацію характеристики сенсорного блоку [3], обчислює 
скоректоване значення вихідного сигналу датчика та передає його до цифро-аналогового пе-
ретворювача (ЦАП). Цифро-аналоговий перетворювач перетворює цифровий сигнал, що по-
ступає з мікроконтролера, у вихідний аналоговий струмовий сигнал UР, Ut. 
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Рисунок 2 – Структурна схема мікропроцесорного блоку електронної 

системи контролю та управляння котлоагрегатом ТПП-200-1 
 
Блок регулювання та встановлення параметрів мікропроцесорного блоку МПБ призна-

чений для зміни параметрів датчика. За допомогою кнопкових перемикачів блоку управління 
та регулювання параметрів і цифрового індикатора можна працювати з вимірювальним бло-
ком у таких режимах: вимірюваний контроль температури і тиску; контроль та настройка па-
раметрів; калібрування. 

Для контролю, настройки параметрів, вибору режимів роботи та калібрування з мікро-
процесорним блоком МПБ використовуватися індикаторний пристрій – рідкокристалічний 
індикатор РКІ. Індикаторний пристрій встановлено у корпусі електронного перетворювача та 
підключено до плати мікропроцесорного блоку. Індикаторний пристрій виконано у вигляді 
окремого пристрою – виносний індикатор (ВІ) і підключатися за допомогою роз’єднання. 

На дисплеї індикатору у режимі вимірювання тиску відображається величина вимірю-
ваного тиску у цифровому вигляді, у встановлених при настройці одиницях вимірювання або 
у відсотках від діапазону вимірювання вихідного сигналу. При встановленні у перетворювачі 
відсотків від діапазону вимірювання вихідного сигналу в режимі вимірювання на дисплеї ін-
дикатора кожні 3 C виводиться по черзі вихідні значення або в процентах від діапазону зміни 
вихідного сигналу, або у фізичних одиницях. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. 
Розроблені технічні вимоги до електронної системи вимірювання параметрів котлоаг-

регату ТПП-200-1, який призначено для вироблення перегрітої пари. Розроблено структуру 
вимірювальної системи параметрів котлоагрегату, впровадження якої дозволить підвищити 
точності вимірювання температури перегрітої пари до ±0,5 С. 

 
Перелік посилань: 
1. Зеленский, С.А. Автоматические системы регулирования котлоагрегата / С.А. Зеленский // 
Николаевка, 2007. – С. 15. 

2. Придубко А.Н. Инструкция по эксплуатации прямоточного котла ТПП-200-1 блока 
800МВт №7 / А.Н. Придубко , С.А. Зеленский // Николаевка, 2012. – С. 6 – 26. 

3. Пъявченко О.Н. Информационно-измерительные системы определения параметров га-
зожидкостных потоков / О.Н. Пъявченко, А.А. Зори, С.И. Клевцов и др. – Таганрог: Изд 
«Танаис», 2013. – 244 с. 



76 
 

УДК 621.317:635.017 
 
Лактіонов І.С., к.т.н., асистент (ivanlaktionov88@mail.ru) 
Михайлюта І. О., студент (ignariuus@gmail.com) 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Красноармійськ, Україна 
 

КОМП'ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ 
МІКРОКЛІМАТУ ПРОМИСЛОВИХ ТЕПЛИЦЬ 

 
Актуальність. На сьогоднішній день використання теплиць набуло широко вжитку, 

оскільки, із урахуванням фактора сезонності (широкий діапазон зміни температур та волого-
сті навколишнього середовища) неможливо вирощувати сільськогосподарську продукцію на 
відкритих ґрунтах впродовж усього календарного року. Таким чином, вирощування інтроду-
кованих рослин на закритих ґрунтах в Україні є обов'язковою умовою задля стимулювання 
темпів розвитку агропромислового комплексу країни. Отже, модернізація сільськогосподар-
ських підприємств із захищеними ґрунтами, до яких безпосередньо відносяться промислові 
теплиці та селекційні комплекси, є необхідною умовою задля удосконалення вітчизняних аг-
ропромислових виробництв. Одним із можливих шляхів підвищення ефективності тепличних 
комплексів є впровадження комп'ютеризованих вимірювачів фізичних параметрів ґрунтів із 
використанням сучасної компонентної бази задля підвищення врожайності українських агра-
рних підприємств із закритими ґрунтами. Таким чином, розробка комп'ютеризованої системи 
моніторингу параметрів мікроклімату промислових теплиць є актуальною науково-
прикладною задачею. 

Постановка задачі. Метою статті є розробка структури та технічна реалізація макет-
ного зразка мікропроцесорного вимірювача параметрів мікроклімату промислових теплиць із 
використанням сучасних мережевих технологій. 

Для досягнення поставленої мети було сформульовано та вирішено наступні задачі: 
– визначення сукупності параметрів мікроклімату теплиць, а також робочих діапазо-

нів та допустимих похибок їх вимірювань, з точки зору інформативності їх впливу на показ-
ники темпів та об'ємів зростання інтродукованих культур; 

– аналіз технічних та метрологічних характеристик існуючих рішень щодо побудови 
систем моніторингу параметрів мікроклімату промислових теплиць; 

– розробка загальної структури розроблюваного вимірювача та обґрунтування компо-
нентної бази, на якій буде побудовано досліджувану систему моніторингу з урахуванням ре-
гламентованих вимог до метрологічних показників засобу вимірювання;  

– обґрунтування базових функцій вимірювальної системи, принципів її функціону-
вання, а також технічна реалізація макетного зразка вимірювача із використанням мікропро-
цесорного модуля Arduino Uno та мережевих технологій.  

Результати досліджень. Згідно регламентованих вимог до принципів вирощування 
рослин на захищених ґрунтах [1] необхідно виконувати on-line вимірювання наступних па-
раметрів в робочій зоні теплиці «Inside»: температура та вологість повітря; концентрація 
СО2; рівень освітлення в одиницях природної фотосинтетичної активної радіації (ФАР); тем-
пература та вологість ґрунту; кислотність, температура та електропровідність поливної води; 
швидкість руху потоків повітря. Також для більш адекватної оцінки впливу параметрів мік-
роклімату теплиць на режими зростання культур та їх регулювання в допустимих межах є 
необхідність у вимірюванні вологості й температури навколишнього середовища «Outside». 

Згідно аналізу місць розташування тепличних господарств встановлено, що вони най-
частіше віддалені від локацій головних офісів та спеціалізованих лабораторій аграрних підп-
риємств, що погіршує показник оперативного реагування на ефективність зростання культур. 
Отже, вимога щодо реалізації віддаленого контролю параметрів мікроклімату із використан-
ням мережевих технологій є обов'язковою при реалізації вимірювача. 

На підставі аналізу функціональних можливостей існуючих систем моніторингу па-
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раметрів мікроклімату теплиць [2, 3] встановлено, що більшість із них не реалізують опера-
тивних вимірювань повного переліку регламентованих показників. Також до недоліків відо-
мих систем можна віднести той факт, що вони не реалізують функцію прогнозування дина-
міки вимірюваних параметрів, яка є актуальною для інерційних об'єктів таких, як промислові 
теплиці та селекційні комплекси. Існуючі системи також потребують значних капіталовкла-
день та мають значний період окупності проекту. 

Отже, виходячи з вищесказаного досліджувана система моніторингу повинна реалізо-
вувати наступний функціональний набір базових функцій:  

1. On-line вимірювання параметрів мікроклімату теплиць «Inside» та «Outside». 
2. Передача даних вимірювань до віддалених пунктів їх реєстрації та обробки з метою 

оперативної корекції інформативних параметрів мікроклімату теплиць.  
3. Формування бази даних результатів вимірювань з метою уточнення існуючих мате-

матичних моделей, що описують закономірності взаємозв'язку фізичних параметрів мікрок-
лімату теплиць, а також побудови на їх базі екстраполяційних моделей.   

4. Реалізація принципів автоматизованого та автоматичного управління засобами й 
механізмами регулювання параметрів мікроклімату промислових теплиць. 

На підставі проведених досліджень з урахуванням регламентованих вимог до розроб-
люваної системи було обґрунтовано її узагальнену структуру, яку наведено на рис. 1.  
 

 
Рисунок 1 – Структурна схема системи моніторингу фізичних параметрів  

мікроклімату теплиць 
 

На підставі аналізу вимог до метрологічних характеристик та базових функцій вимі-
рювача з урахуванням результатів попередніх досліджень [4] було обґрунтовано компонент-
ну базу для реалізації макетного зразка досліджуваної системи. При обґрунтуванні вибору 
сенсорів фізичних параметрів мікроклімату промислових теплиць було прийнято до уваги 
фактор сумісності датчиків з мікропроцесорною платформою Arduino. Результати розробки 
макетного зразка вимірювача наведено на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Результати розробки вимірювача параметрів мікроклімату теплиць 
 
Реалізований макетний зразок, зовнішній вигляд та результати роботи якого наведено 

на рис. 2, виконує наступні базові функції: вимірювання фізичних параметрів мікроклімату 
теплиць; локальна та віддалена (за допомогою Web інтерфейсу) реєстрація, індикація й об-
робка вимірюваних значень фізичних параметрів; формування бази даних вимірюваних па-
раметрів; автоматизоване та автоматичне управління об'єктами регулювання вимірюваних 
параметрів. На підставі цього можна зробити висновок, що реалізований макетний зразок 
вимірювача може бути використаний в якості інструменту для проведення подальших науко-
вих досліджень: з виявлення закономірностей взаємного впливу вимірюваних параметрів на 
показники ефективності вирощування рослин на захищених ґрунтах; удосконалення існую-
чих та створення нових математичних моделей процесів, що протікають у вимірювальних 
каналах системи моніторингу параметрів мікроклімату теплиць; побудови моделей прогно-
зування динаміки інформативних параметрів мікроклімату теплиць з урахуванням дестабілі-
зуючих факторів; розробки методів та засобів автоматичного управління технологічними 
процесами з вирощування інтродукованих культур на закритих ґрунтах. Реалізація заявлених 
напрямків досліджень дозволить покращити показники врожайності вітчизняних об'єктів аг-
ропромислового комплексу.     

Висновки. 1. Визначено сукупність інформативних параметрів мікроклімату промис-
лових теплиць та проведено аналіз функціональних можливостей існуючих систем моніто-
рингу фізичних параметрів теплиць, що дозволило обґрунтувати вимоги та розробити струк-
турну схему досліджуваного макетного зразка мікропроцесорної вимірювальної системи. 

2. Створено макетний зразок вимірювача, який дозволяє виконувати функції локаль-
ного та віддаленого контролю показників мікроклімату теплиць з можливістю формування 
бази даних вимірюваних фізичних параметрів. 

3. Визначено пріоритетні напрямки подальших досліджень із використанням розроб-
леного вимірювача задля покращення врожайності вітчизняних агропромислових об'єктів на 
захищених ґрунтах.  
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РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ ВИМІРЮВАЧА 
КОНЦЕНТРАЦІЇ ПИЛУ ДЛЯ РУДНИЧНОЇ АТМОСФЕРИ ШАХТ 

 
Актуальність питання. При інтенсифікації технологічного процесу видобутку вугілля 

підчас проведення очисних та підготовчих робіт у гірничих виробках спостерігається різке 
зростання пилоутворення, що сприяє підвищенню небезпеки вибухів [1]. Існуючими аспіра-
ційними пробовідбірники неможливо в автоматичному режимі вести безперервний контроль 
концентрації зваженого вугільного пилу. Дефіцит оперативних даних за концентрацією й ди-
сперсністю пилу не дозволяє визначити достовірні імовірнісні характеристики вибуховості 
пилу в суміші з метаном при зміні вологості та швидкості повітряного потоку, що збільшує 
ризик виникнення вибухонебезпечної ситуації у шахті. 

Постановка мети та задач дослідження. Метою роботи є розробка та дослідження 
макетного зразка вимірювача концентрації метану на базі оптико-абсорбційного методу при 
апаратно-програмної компенсації зміни дестабілізуючих факторів рудничної шахт. 
Для досягнення мети поставлені такі задачі: 

– розробити макетний зразок оптико-абсорбційного вимірювача концентрації пилу з 
апаратно-програмною компенсацією зміни дисперсійного складу та температури рудничної 
атмосфери; 

– провести дослідження розробленого макетного зразка вимірювача для оцінки його 
основних метрологічних характеристик; 

– сформулювати вимоги до експериментального зразка вимірювача концентрації пилу 
для умов вугільних шахт. 

Основний матеріал та результати досліджень. Розроблений макетний зразок вимі-
рювача концентрації пилу має у своєму складі: 

1. Вимірювальний осередок, який містить два типи СВД: C503B-BAN (синій з 
λ = 0,47 мкм) і C503B-RAN (червоний з λ=0,624 мкм), а також два фотодіоди типу BPW21R, 
довжина оптичного шляху відкритого вимірювального каналу дорівнює 135 мм. 

2. Аналоговий блок вимірювача, який складається з: 
   2.1. Драйверів, що забезпечують такі режими роботи СВД: 
   – амплітуда прямого струму, мА                  100; 
   – напруга живлення СВД типу C503B-BAN, B                 3,5; 
   – напруга живлення СВД типу С503B-RAN, B                  2,5. 
   2.2. Попередні підсилювачі вихідних сигналів СВД 
з діапазоном регулювання КU         від –1,1 до –1,9. 
   2.3. Диференційний підсилювач з КU                      1. 
   2.4. Нормуючі перетворювачі, що забезпечують регулювання: 
   – коефіцієнта передачі за напругою, КU НП                 від 2 до 3; 
   – напруги зсуву, UЗС НП, В                     від –0,3 до +0,3. 
4. Цифрового блоку, що реалізовано на основі 32-розрядного мікроконтролера 

ATMELSAM3X8E ARM Cortex-M3 з тактовою частотою 84 МГц та 12-канальним 12-ти біт-
ним аналогово-цифровим перетворювачем з можливістю запису даних до пам'яті персональ-
ного комп'ютера через USB порт. 

Структурну схему аналогового блоку макетного зразка вимірювача концентрації пилу з 
компенсацією його дисперсності, запилення оптоелектронних компонентів і температурного 
дрейфу вихідних сигналів вимірювача наведено на рис. 1, де позначено: ДДС1 і ДДС2 –

mailto:(vovna_alex@ukr.net)
mailto:(zori_aa@mail.ru)
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драйвера джерел струму СВД1 і СВД2; ВК і КК – вимірювальний і компенсаційний канали; 
ФД ВК, ФД КК1 і ФД КК2 – фотодіоди ВК, КК1 і КК2; НПДЗ – напівпрозоре дзеркало; ДЗ –
 дзеркало; ППрВК, ППрКК1 і ППрКК2 – попередні перетворювачі каналів; МАС –
 мультиплексор аналогових сигналів; ППВК1 і ППКК1, ППВК2 і ППКК2, ППКК3 – попередні під-
силювачі ВК і КК; ДП1 і ДП2 – диференційні підсилювачі; НП1, НП2 – нормуючі перетворю-
вачі, НП3 – нормуючий перетворювач каналу запилення оптичних компонентів. 
 

 
Рисунок 1 – Структурна схема аналогового блоку макетного зразка вимірювача концен-

трації пилу 
 
Формування сигналів у вимірювачі концентрації пилу здійснюється у відкритому ВК 

під час почергового проходження крізь випромінювання від СВД1 та СВД2, яке потрапляє до 
ФД. Режими роботи СВД1 і СВД2 задаються ДДС1 і ДДС2 за командами СКДДС1 і СКДДС2 від 
МК. У вимірювачі додатково використано закритий оптичний канал (КК), який призначено 
для компенсації температурного дрейфу його вихідних сигналів. Запропоноване схемне рі-
шення вимірювача організовано так, щоб випромінювання по черзі від СВД1 і СВД2 перед 
попаданням до ВК і КК надходило до НПДЗ. Потім воно частково віддзеркалюється та про-
ходить крізь ВК і КК. Після цього випромінювання фокусується на ФПВК і ФПКК1. Вихідні 
сигнали струму від ФПВК і ФПКК1 надходять до відповідних попередніх перетворювачів 
(ППрВК і ППрКК1), де сигнали струму ФД перетворюються на сигнали напруг з їх попереднім 
підсиленням. Вихідні сигнали ППВК і ППКК1 надходять до МАС. Режим роботи МАС зада-
ється СКМАС1 або СКМАС2, які є синхронізованими з СКДДС1 і СКДДС2. У першому випадку під 
час подачі СКДДС1 включається СВД1, одночасно подається СКМАС1 на МАС. МАС комутує 
ППрВК з ППВК1 і ППрКК1 з ППКК1. У другому випадку СКДДС2 включається СВД2 з одночас-
ною подачею сигналу СКМАС2 на МАС, який комутує ППрВК з ППВК2 і ППрКК1 з ППКК2. 

Під час включення СВД1 або СВД2 диференційний підсилювач здійснює віднімання 
вихідних сигналів ППКК1 від ППВК1 та ППКК2 від ППВК2. У різницевих сигналах двопроме-
невого вимірювача на виходах ДП1 і ДП2 є інформація щодо зміни концентрації вугільного 
пилу у ВК. Ці сигнали є інваріантними до зміни температури. Також під час включення 
СВД1 або СВД2 вихідні сигнали ДП1 і ДП2 масштабуються НП1 і НП2 до уніфікованого ви-
гляду (UВИХ1 і UВИХ2) для подальшої обробки у цифровому блоці вимірювача. 

Вимірювач концентрації вугільного пилу додатково містить вимірювальний канал за-
пилення оглядових стекол. Цей канал розташовано безпосередньо в оптоелектронному блоці 
вимірювача (див. рис. 1) і має у своєму складі дзеркало (ДЗ), за допомогою якого частина оп-
тичного випромінювання від одного з СВД спрямовується крізь оглядове скло до вікна 
ФДКК2 типу BPW21R. Поглинання випромінювання збільшується зі зростанням запилення 
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стекол вимірювача. При цьому вихідний сигнал ФДКК2 зменшується пропорційно товщині 
шару пилу, що осів. Цей сигнал струму ФДКК2 передається до ППрКК2, який перетворює його 
на сигнал напруги і попередньо підсилює. Після ППрКК2 здійснюється попереднє підсилення 
ППКК3 та масштабування НП3 до уніфікованого вигляду (UВИХ3) для подальшої обробки у 
цифровому блоці, де цей сигнал перетворюється на двійковий код. Під час використання ро-
зробленого алгоритму [2 – 4] обробки результатів вимірювань концентрації вугільного пилу 
з урахуванням сигналу (UВИХ3) запилення оптики здійснюється компенсація впливу зміни 
цього дестабілізуючого чинника. 

Розроблений макетний зразок вимірювача концентрації зваженого вугільного пилу 
пройшов випробування у науково-дослідній лабораторії кафедри електронної техніки 
ДВНЗ «ДонНТУ» та в умовах лабораторії АКУ ДП «Петровський завод вугільного машино-
будування» дослідження проводилися у рамках договору № 230/2907 від 29.08.2008 р. про 
співпрацю та організацію взаємовідносин між ДВНЗ «ДонНТУ» та ДП «Петровський завод 
вугільного машинобудування». 

Макетних зразків вимірювачів концентрації вугільного пилу у діапазоні вимірювань від 
0 до 3000 мг/м3 з основною абсолютною похибкою не більше ±14 мг/м3, що є у 3,5 рази мен-
шим за необхідне значення (не більше ±50 мг/м3) та у 14 разів меншим ніж у прототипу. 
Прототипом є сертифікований аспіраційний вимірювач ПКА-01, який має похибку вимірю-
вання ±200 мг/м3. Швидкодія вимірювача не перевищує 0,15 с, значення якої є на три поряд-
ки меншим ніж у сертифікованого аспіраційного вимірювача ПКА-01 (180 с), що дозволяє 
проводити вимірювання концентрації пилу у режимі реального часу та синхронізовано з ви-
мірювачем концентрації метану. Абсолютне значення додаткової похибки вимірювання кон-
центрації пилу від зміни температури у діапазоні від +15 до +40°С складає не більше 
±4 мг/м3, що є у 3,5 рази меншим за величину основної похибки вимірювань (±14 мг/м3) та 
повністю задовольняє поставленим вимогам до цього вимірювача. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. 
1. Розроблений та досліджений макетний зразок оптико-абсорбційного вимірювача 

концентрації зваженого вугільного пилу з апаратно-програмною компенсацією зміни запи-
лення та температури рудничної атмосфери вугільних шахт. 

2. Під час експериментальних досліджень отримані основні метрологічні характерис-
тики вимірювача, які відповідають нормам вказаних у технічному завданні на його розробку. 

3. Доцільно використати наукові результати для подальшої розробки експерименталь-
ного зразка вимірювача для системи газового захисту шахт. 

4. У перспективі подальших розробок планується проведення комплексних випробу-
вань експериментального зразка вимірювача в лабораторних умовах і безпосередньо в умо-
вах вугільних шахт. За результатами цих досліджень планується доробка вимірювача та 
впровадження його в систему аерогазового захисту вугільних шахт. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ СВЕТОДИОДОВ 
ДЛЯ РУДНИЧНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВЫХ КОМПОНЕНТ 

 
Для контроля газовой обстановки в рудничной атмосфере в Украине разработаны 

правила безопасности [1]. Данный стандарт распространяется на все виды рудничных работ 
и устанавливает нормы содержания оксида углерода (СО) и диоксида углерода (СО2) в воз-
духе рудничной атмосферы. В таблице 1 приведены предельно допустимые концентрации 
оксида и диоксида углерода [2].  

 
Таблица 1 - Предельно допустимые концентрации СО и СО2 в воздухе рудничной атмосферы 

 
Газовая составляющая 

Предельно   допустимая кон-
центрация газа 

в действующих выработках 
шахт, % по объему 

Требуемая точность изме-
рения, % по объему 

Оксид углерода (СО) 0,0017 0,00005  
Диоксид углерода (СО2) 2 0,05 

 
 В современных оптико-абсорбционных газоанализаторах используются инфракрасные 
светоизлучающие диоды (СИД) Lms43LED, спектр излучения которого соответствует спект-
ру поглощения СО2, и Lms46LED, спектр излучения которого соответсвует СО (рис.1) [3, 4]. 
 

 
 

       а) 

 
 

           б) 
Рисунок 1 – Спектральные характеристики мощности излучения СИД Lms43LED (а) и 

Lms46LED (б). 
 

 Основные электрические и оптоэлектрические параметры данных СИД представлены 
в таблице 2.  

Для аналитического описания спектра излучения СИД используем выражение вида 
[5][6] : 
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где S0 – спектральная плотность мощности излучения; Ф0 – оптическая мощность излучения; 
λ0 – центральная длина волны спектральной характеристики; bu – коэффициент, зависящий 
от полуширины спектральной характеристики Δλ0.  
 

Таблица 2 - Электрические и оптоэлектрические параметры Lms34LED и LMS46LED 
Наименование  
параметра 

Тип инфракрасного СИД 
Lms43LED Lms46LED 

Прямой ток, мА 200 150 
Импульсный прямой ток, мА 1000 1000 
Длина волны в максимуме спектра, мкм 4.3 4.6 
Оптическая мощность, мкВт 50 4 
Прямое напряжение, В 0.8 1.5 

 
Поскольку представленная математическая модель не учитывает наличие двух пиков 

в реально спектральной характеристике СИД, используем уточненное выражение для анали-
тического описания спектра излучения СИД: 

 
 ),()( 0 λλ НОРМСИДСИД fSS ⋅=                                          (2) 
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2
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где S0 – спектральная плотность мощности излучения; fНОРМСИД(λ) – нормированная спек-
тральная характеристика; λ01, λ02 – центральные длины волн спектральной характеристики 
относительно каждого из пиков; bu1, bu2 – коэффициенты, зависящие от полуширины спек-
тральной характеристики относительно каждого из пиков. 

Для оценки точности моделирования спектральной характеристики проведем аппрок-
симацию характеристик спектральной плотности исследуемых СИД и сравним результаты с 
видом нормированной спектральной характеристики (рис 2.). 

 Полученные в ходе моделирования результаты коррелируют с реальной спектральной 
характеристикой. Полученные коэффициенты корреляции равны 0,89 для Lms43LED и 0.91 
для Lms46LED соответственно. Несовпадения реальной спектральной характеристики и ее 
модели объясняется несовершенством математического аппарата описания спектральной ха-
рактеристики СИД.  
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Рисунок 2 – Нормированные спектральные характеристики мощности излучения СИД 

Lms43LED (а) и Lms46LED (б). 1 – аппроксимированная характеристика, 2 – математическая 
модель характеристики. 
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В целом, учитывая высокие коэффициенты корреляции, полученные в ходе моделиро-

вания, результаты моделирования спектральной характеристики излучения инфракрасных 
СИД типа Lms43LED и Lms46LED можно считать приемлемыми для дальнейшего модели-
рования и разработки инфракрасного измерителя концентрации газовых компонент в руд-
ничной атмосфере. 
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Сьогодні в Україні, як і в усьому світі, бурхливо впроваджу-

ються концепції нетрадиційного отримання енергії, оскільки традиційні енергоресурси виче-
рпуються і їх запасів вистачить людству на 60 - 80 років [1]. При цьому частка традиційних 
ресурсів на ринку становить близько 85%, а попит на електроенергію, згідно з прогнозами, 
зростатиме на 2,2% щорічно. У той же час аналіз сучасного стану енергетичної галузі Украї-
ни дозволяє говорити про гостру необхідність її модернізації та вдосконалення. Тому актуа-
льним є підвищення ефективності функціонування енергосистем шляхом впровадження ідей 
концепції «Smart Grid». 

Аналіз існуючих визначень. Термін «Smart Grid» вперше офіційно використаний в 
2007 році в США. Згідно з визначенням Національної лабораторії енергетичних технологій 
(NETL, The National Energy Technology Laboratory, USA), «інтелектуальна мережа» - це су-
купність організаційних змін в галузі автоматизованих систем управління технологічними 
процесами і диспетчерського управління в електроенергетиці. Інститут  IEEE (The Institute of 
Electrotechnic and Electronic Engineers) визначає «Smart Grid» як повністю інтегровану, само-
регулюючу, електроенергетичну систему, що самовідновлюється, яка включає в себе всі ви-
ди джерел енергії, розподільчі мережі та всі види споживачів. Управління проводиться за до-
помогою єдиної інформаційної системи в режимі реального часу. 

«Smart Grid» передбачає оснащення електричних мереж сучасними засобами діагнос-
тики, електронними системами управління, ефективними технічними пристроями, які дозво-
лять створити мережу, що забезпечує: здатність до самовідновлення після збоїв в подачі еле-
ктроенергії; можливість активної участі в роботі мережі споживачів; стійкість мережі до фі-
зичного і кібернетичному втручанню зловмисників; забезпечення необхідної якості переда-
ної електроенергії; забезпечення синхронної роботи джерел генерації та вузлів зберігання 
електроенергії; забезпечення економічної ефективності мережі; підвищення ефективності 
роботи енергосистеми в цілому. 

Мета - аналіз енергосистеми концепції «Smart Grid» і основниx систем управління, на 
базі яких вона будується. 

Матеріали дослідження. Крім перерахованих переваг «Smart Grid», майбутня мережа 
вже не матиме ієрархічну структуру, великі споживачі будуть в ній перемішані з великою 
кількістю відносно малопотужних джерел енергії, одиничними потужними станціями, регу-
ляторами напруги, компенсаторами реактивної потужності і т.д. Це буде дуже складна, не-
структурована, розгалужена  мережа. 

Одним з головних питань, що виникають при практичній реалізації «інтелектуальної» 
енергетичної системи з вказаною топологією є розробка та підключення обладнання, яке б 
дозволяло підключати до електричної мережі будь-які пасивні і активні компоненти, узго-
джувати і контролювати їх роботу в режимі реального часу [2]. Для вирішення цього питання 
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використовуються такі системи:  FACTS (Flexible Alternating Current Systems) - «гнучкі сис-
теми передачі змінного струму»;  CUPS (Custom Power Systems) - енергетичні системи з мо-
жливістю налаштування під потреби споживача; AS (Ancillary Services) - допоміжні підсис-
теми. Головною метою використання допоміжних підсистем є забезпечення стабільності, 
ефективності та надійності «інтелектуальної» електричної мережі в цілому, запобігання ви-
никненню можливих перебоїв і аварійних ситуацій, акумулювання виробленої електроенер-
гії. Серед допоміжних підсистем можна виділити такі: DG (Distributed Generation) - підсис-
тема розподіленої генерації електричної енергії; PFC (Power Flow Control) - підсистема 
управління потоком потужності; ESS (Energy Storage System) - підсистема акумулювання 
електричної енергії.  

 

 
Рисунок 1 - Структурна схема енергосистеми концепції Smart Grid [3]: 

1 – джерела живлення; 2 – промислові та побутові споживачі; 3 – накопичувачі енергії; ВрЕС 
– віртуальна електростанція. 

 
Звичайно, робота цих систем і підсистем заснована на обробці отриманої з датчиків 

інформації за певними алгоритмами, що реалізуються на базі мікропроцесорної техніки, яка є 
«ядром» інформаційної мережі, забезпечуючи надійне автоматичне керування, облік і інди-
кацію параметрів мережі. 

Існує кілька подібних алгоритмів, серед яких: генетичний алгоритм; алгоритм нечіткої 
логіки (фаззі-логіка); штучні нейронні мережі. 

Генетичний алгоритм являє собою евристичний метод розв'язання оптимізаційної за-
дачі для «Smart Grid» високої обчислювальної складності. Замість повного перебору варіан-
тів розподіленої генерації, що займає чимало часу, а при великих масштабах «Smart Grid» це 
технічно неможливо, генетичний алгоритм може дати значно більш швидке, але недостатньо 
обгрунтоване теоретично, рішення. Такий метод може дати досить гарне рішення при аналізі 
стану складних розподілених систем, що не мають точного математичного опису [5]. 

В процесі роботи алгоритму розглядається безліч поколінь, що змінюють одне одного. 
Отримане середовище буде підпорядковуватись законам еволюції, а функція втрат особин 
поступово зменшуватиметься, оскільки задіється природний відбір і генетичне спадкування. 
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Близьку до оптимальної відповідь буде отримано після тривалої еволюції як найбільш прис-
тосовану особину. 

Нечітке управління використовується при недостачі даних про об'єкт управління, але 
наявності досвіду управління ним, в нелінійних системах, ідентифікація яких занадто важка, 
а також у випадках, коли за умовами задачі необхідно використовувати знання експерта. 

На відміну від традиційної математики, що вимагає на кожному кроці моделювання 
точних і однозначних формулювань закономірностей, нечітка логіка пропонує зовсім інший 
рівень мислення, завдяки чому творчий процес моделювання відбувається на найвищому рі-
вні абстракції, при якому використовується лише мінімальний набір закономірностей. 

Така система має наступні елементи: блок фазифікації - перетворює чіткі величини, ви-
міряні на виході об'єкта управління, в нечіткі величини, що описуються лінгвістичними 
змінними в базі знань; блок рішень - використовує нечіткі умовні правила, закладені в базі 
знань, для перетворення нечітких вхідних даних в необхідні керуючі сигнали, які носять та-
кож нечіткий характер; блок дефазифікації - перетворює нечіткі дані з виходу блоку рішень в 
чітку величину, яка використовується для управління об'єктом. 

Штучна нейронна мережа – це математична 
модель, а також її програмне або апаратне втілення, 
побудована за принципом організації та функціону-
вання біологічних нейронних мереж - мереж нерво-
вих клітин живого організму. 

Істотною перевагою нейронних мереж є їх 
адаптивність - здатність динамічно підлаштовуватись 
до умов, що змінюються. Це один з ключових факто-
рів при використанні «Smart Grid». Крім того, штучні 
нейронні мережі мають гарні узагальнюючі здібності 

та здатні виявляти і враховувати складні нелінійні залежності одних величин від інших [6]. 
На рисунку 2 зображено модель нейрона з трьома входами (дендритами), причому си-

напси цих дендритів мають ваги w1, w2, w3. 
Таким чином, нейрон повністю описується своїми вагами wk і передатною функцією 

f(x). Отримавши набір чисел (вектор) xk як входи, нейрон видає деяке число y на виході. 
Висновки. «Smart Grid» - прогресивна концепція створення ефективних електричних 

мереж. Розглянуто переваги даних мереж в порівнянні з класичними, її основні визначення 
та структура. Також описані деякі алгоритми автоматичного управління «інтелектуальною 
мережею»: генетичний, нечіткої логіки і штучних нейронних мереж. Названо їх переваги і 
загальна структура. 
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Рисунок 2 – Модель нейрона 
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ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПЕРЕМЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕННЬ ГІДРАВЛІЧНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ФОРСУНОК ГРАДИРЕНЬ 

 
Форсунка - пристрій з одним або декількома отворами для розпилення рідини, яка над-

ходить в нього під тиском. Форсунки використовують для подачі рідкого палива у зону 
горіння і вони забезпечують рівномірне і повніше згоряння палива в котлах, камерах згорян-
ня теплових двигунів. Форсунки використовуються також для розпилення води (наприклад, 
для зволоження повітря і ґрунту), отрутохімікатів, фарби, добрив та ін. з метою забезпечення 
рівномірного розподілу часток рідини по поверхні чи об'ємі. Особливо широко форсунки ви-
користовуються в металургійній, фармацевтичній галузі, при виготовленні паперу, в хар-
човій промисловості та ін. 

Спрощена схема експериментальної установки представлена на рис.1 

 
Рисунок 1 - Спрощена схема експериментальної установки 

 
На рис. 1: dc-діаметр сопла форсунки; dп-діаметр повітряного вихору; α-кут розпилу (кут 

факела); δ-товщина плівки рідини; Dкз-діаметр камери закручування; R-плече закручування; 
Rкз-радіус камери закручування; bвх-ширина вхідного тангенціального каналу. 

Гiдравлiчнi характеристики вiдцентрових форсунок, до яких належать коефiцiєнт 
гiдравлiчного опору ζ та коефiцiєнт витрати μ, є важливими параметрами, якi повиннi врахо-
вуватися при проектуваннi градирень. Цi величини визначають втрати тиску в магiстралi, що 
пiдводить рiдину, та продуктивнiсть розбризкувальних пристроїв градирнi. 

Для експерименту використовувалися вiдцентровані форсунки, конструкцiя яких мала 
цилiндричну камеру закручування, обмежену плоскими поверхнями, одна з яких мiстила 
отвiр – сопло певної довжини. Канал, що пiдводив рiдину, мав у перетинi прямокутну форму. 
При входi в камеру закручування ширина каналу могла зменшуватись з метою пiдвищення 
швидкостi потоку. 

Методика дослiджень гiдравлiчного опору форсунок заключалась в тому, щоб для кож-
ної дослiдної форсунки в усьому дiапазонi визначальних параметрiв знаходились витратно-
тисковi характеристики, тобто залежностi Q вiд P. Далi обчислювали коефiцiєнт гiдравлiчно-
го опору форсунки за вiдомою формулою Вейсбаха [1]: 

                                              ,                                                  (1) 
де Fп – площа перетину вхiдного патрубка до звуження каналу, яке могло мати мiсце перед 
входом у камеру закручування форсунки; ρ –густина рiдини. 

У наших дослiдах методика визначення коефiцiєнта витрати базується на урахуваннi ре-
альної площi заповнення сопла рiдиною, що витiкає. Згiдно з розробленою методикою 
коефiцiєнт витрати μ визначався як: 
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                                       ,                                                  (2) 
де Fк – площа кiльця витiкання рiдини на зрiзi сопла. Площа заповнення сопла форсунки во-
дою визначалась за допомогою спецiально розробленого електроконтактного пристрою, 
принцип роботи якого описаний в [2]. 

В процесi дослiджень вивчався вплив на коефiцiєнти ζ та μ режимiв витiкання води з 
форсунок та їх розмiрних характеристик – геометричних параметрiв вiдцентрових форсунок.  

У результатi проведених експериментiв було встановлено, що найбiльший вплив на 
коефiцiєнт гiдравлiчного опору чинять дiаметр камери закручування та дiаметр сопла. Вплив 
цих факторiв здається нам фiзично зрозумiлим, бо вони визначають не в останню чергу дiю 
вiдцентрових сил у рiдинi, що обертається в камерi закручування. У таблиці 1 наведені ре-
зультати експерименту. 
 

Таблиця 1  - Результати експерименти 
Dк, мм dc, мм h, мм Fвх, мм2 А μ ζ 

100 50 20 800 3,5 0,31 304 
100 25 10 400 3,5 0,42 304 
 
Експерименти показали, що коефiцiєнт витрати кожної окремої форсунки залишався не-

змiнним у дослiдженому дiапазонi тиску i витрат. Дослiди також показали, що на вiдмiну вiд 
коефіцієнта гiдравлiчного опору, який практично не залежав вiд довжини сопла, на ко-
ефiцiєнт витрати μ довжина сопла мала (хоча i невеликий) вплив. 

Таким чином, можна зробити деякi висновки щодо взаємозв'язку коефiцiєнтiв ζ i μ. За-
лежно вiд конструктивних особливостей форсунок зменшення коефiцiєнта гiдравлiчного 
опору може призвести як до зменшення коефiцiєнта витрати, так i до його збiльшення. 

 
Перелік посилань: 
1. Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика. – М.: Машиностроение, 1987. – 440 с. 
2. Шрайбер О.А., Дубровський В.В., Оптимiзацiя режиму охолодження циркуляційної води у 
бризкальних градирнях // Проблеми загальної енергетики. – 2007. – № 16. – С. 81–86. 
3. Касаткин, А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: учебник для ву-
зов / А. Г. Касаткин. – М.: ООО , 2005. – 753 с. 
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КОНДЕНСАТОРНЫЕ БАТАРЕИ - ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО КОМПЕНСАЦИИ 

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
 
Целью данной работы является рассмотрение проблемы загруженности энергосисте-

мы реактивной мощностью и улучшение качества электроэнергии за счет установки компен-
сационных устройств. 

При нормальных рабочих условиях все потребители электрической энергии, чей ре-
жим сопровождается постоянным возникновением электромагнитных полей (электродвига-
тели, оборудование сварки, люминесцентные лампы и многое др.) нагружают сеть как ак-
тивной, так и реактивной составляющими полной потребляемой мощности. Эта реактивная 
составляющая мощности необходима для работы оборудования содержащего значительные 
индуктивности и в то же время может быть рассмотрена как нежелательная дополнительная 
нагрузка на сеть. 

Реактивная мощность значительно ухудшает показатели работы энергосистемы. 
Наличие реактивной мощности является паразитным фактором, снижающим качество 

электроэнергии, неблагоприятным для всей сети в целом. В результате этого: 
• появляются добавочные потери в проводниках; 
• возникает  большой  перегрев  проводов  вследствие   увеличения тока; 
• снижается пропускная способность распределительной сети; 
• напряжение  отклоняется  от номинального  (падение напряжения происходит 

из-за увеличения реактивной составляющей тока питающей сети). 
Эти факторы являются основной причиной того, что требуется 

снижение доли реактивной мощности в сети. 
Одним  из эффективных  путей  целесообразного использования электроэнергии и 

повышения технико-экономических показателей работы электрооборудования является ком-
пенсация реактивной мощности (КРМ)[1]. Правильная компенсация реактивной мощности 
дает ряд преимуществ, таких как: 

• высвобождение дополнительной мощности трансформаторов за счет снижения 
реактивной и, как следствие, полной мощности;  

• уменьшение потерь  активной составляющей тока (за счет уменьшения фаз-
ных токов в сетях потребителя); 

• использование линий электропередач меньшего сечения; 
• увеличение сроков  службы электрооборудования за счет снижения нагрузок 

и нагрева; 
• экономия при оплате электроэнергии и мощности (применение повышающих 

или понижающих коэффициентов к тарифу на передачу электроэнергии); 
• улучшение качества электроэнергии у потребителей (улучшается освещенность 

на рабочих местах, увеличивается производительность труда). 
• уменьшение аварий на электроустановках потребителя; 
• уменьшение уровня гармоник в сети. 

Проблема компенсации реактивной мощности в электрических системах имеет важ-
ное значение по следующим причинам: 

• в промышленном производстве потребление реактивной мощности превосхо-
дит потребление активной; 

• потребление реактивной мощности увеличивается из-за роста бытовых нагру-
зок в городских электрических сетях; 
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• возрастает потребление реактивной мощности в сельских электрических сетях. 
Почти все показатели качества электроэнергии, связанные с напряжением зависят от 

потребляемой  промышленными электроприемниками реактивной мощности. Отсюда следу-
ет, что вопросы качества электроэнергии необходимо рассматривать в непосредственной 
связи с вопросами компенсации реактивной мощности. 

В настоящее время стараются уменьшить влияние потребителей на качество электро-
энергии в распределительных сетях. Это может быть решено путем создания быстродей-
ствующих многофункциональных средств компенсации реактивной мощности, улучшающих 
качество электроэнергии сразу по нескольким параметрам. Использование этих устройств 
приведет также к уменьшению потерь электроэнергии[2]. 

Одним из эффективных путей решения проблемы компенсации реактивной мощности 
является установка конденсаторных батарей. Это простое и надежное статическое устрой-
ство. Конденсаторные батареи - специальные устройства, предназначенные для выработки 
реактивной ёмкостной мощности. Их собирают из отдельных конденсаторов, соединенных 
между собой параллельно или последовательно, или параллельно-последовательно, которые 
выпускаются на различные мощности и номинальные напряжения. 

Широкое применение конденсаторных батарей в качестве компенсирующих 
устройств объясняется их значительными преимуществами по сравнению с другими видами 
КУ: незначительные удельные потери активной мощности, отсутствие вращающихся частей, 
простота монтажа и эксплуатации, относительно невысокая стоимость, малая масса, отсут-
ствие шума во время работы, возможность установки около отдельных групп электроприем-
ников и т.д.[3]. 

Недостатки конденсаторных батарей: пожароопасность, наличие остаточного заряда, 
повышающего опасность при обслуживании; чувствительность к перенапряжениям и толч-
кам тока;  возможность только ступенчатого, а не плавного регулирования мощности. 

Как показывает практика, стоимость конденсаторной установки компенсации реак-
тивной мощности окупается через полгода-год после внедрения. 

В среднем на действующих объектах в подводящих кабелях теряется 10…15% по-
требляемой активной энергии. Потери пропорциональны квадрату значения тока, протекаю-
щего по кабелю. Для расчетов примем коэффициент потерь %12=ПK . 

Рассмотрим экономическую составляющую работы компенсирующей установки на 
примере действующего объекта. 

До внедрения автоматической конденсаторной установки 6,0cos =ϕ . 
После внедрения автоматической конденсаторной установки 97,0cos =ϕ . 
Относительную активную составляющую тока (совпадающую по фазе с напряжени-

ем) примем равной единице. 
Относительный полный ток до внедрения: 

667,1
6,0

1
1 ==I . 

Относительный полный ток после внедрения : 

03,1
97,0
1

2 ==I . 

Снижение потребления активной мощности составит: 
( )[ ] 7,42%%100122212 =⋅⋅−=∆ ПC KIIIW , 

т.е. в этом примере затраты на активную энергию уменьшились на 7,42% . 
В общем случае для действующего объекта снижение потребления активной энергии 

за счет увеличения ϕcos : 
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где      1cosϕ – косинус фи до компенсации (например 0,6); 

2cosϕ – косинус фи после компенсации (например 0,97); 

ПK  - коэффициент потерь 12,0=ПK ; 
Тогда, для нашего примера, 7,4%=∆ cW . 
Годовая экономия C  в оплате электроэнергии: 

TT
W

C c ⋅=⋅
∆

= 074,0
%100

, 

где      T  – стоимость электроэнергии потребленной за год. 
Срок окупаемости затрат, лет: 

C
C

T ТУ
p = , 

где      ТУC – стоимость конденсаторной установки; 
C  – годовая экономия за оплату электроэнергии.[4]. 
Компенсация реактивной мощности имеет большое значение и является частью об-

щей проблемы повышения КПД работы систем электроснабжения и улучшения качества 
электроэнергии. 

Реактивная составляющая неизбежна при работе многих промышленных устройств, 
поэтому она не может быть исключена полностью, однако целесообразно применять сред-
ства, предназначенные для уменьшения ее потребления из питающей сети. Для этого необ-
ходимо приближать источники покрытия реактивной мощности к местам ее потребления и 
уменьшать получение реактивной мощности из энергосистемы. Это разгружает в значитель-
ной степени питающие линии электропередачи и трансформаторы от реактивной мощности. 
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М.: Электроатомиздат, 1981. - 200 с. 
3. Ковалев И. Н. Выбор компенсирующих устройств при проектирование электрических се-
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ВИДИ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ У ВІТРОВІЙ 
ЕНЕРГЕТИЦІ 

 
У теперішній час основним варіантом використання вітроенергетичних установок се-

редньої та великої потужності є їх експлуатація у складі великих вітроелектростанцій з ме-
тою продажу виробленої електроенергії. За умови нормальної роботи ВЕУ цей варіант може 
бути досить ефективним, але разом з тим виникають деякі труднощі. Через велику величину 
інвестицій у вітроустановки, економіко-правові проблеми, пов'язані з відведенням землі під 
ВЕУ, виробництво електроенергії на початку експлуатаційного періоду ВЕС стає недостат-
ньо конкурентоспроможним на енергоринку, і вітроенергетичні проекти, маючи великий те-
рмін окупності, виглядають досить ризикованими і тому недостатньо привабливими для ін-
весторів. А відбувається це тому, що при оцінці ефективності враховуються не всі види ефе-
ктів.  

Аналіз реальних проектів впровадження ВЕУ в економіку України (Казантипська 
ВЕС, Сиваська ВЕС, Новоазовська ВЕС та ін.) показав наступне: 

а) основним фактором інвестиційних і поточних витрат є основне генеруюче облад-
нання; 

б) при оцінці економічної ефективності ВЕУ враховуються тільки його прямі первин-
ні економічні результати - дохід від продажу електроенергії, але не враховуються непрямі, у 
формі економічної оцінки соціальні й екологічні результати: адекватне зниження викидів в 
атмосферу шкідливих речовин, введення нових робочих місць, продаж ліцензій, наявність 
патентів, економія енергоресурсів (наприклад, вугілля) та ін. 

Врахування сучасної Концепції з стійкому розвитку вимагає спеціальної методики 
оцінки ефективності інновацій в області вітроенергетики, яка повинна враховувати всі ефек-
ти при впровадженні ВЕУ, причому соціальні та екологічні повинні бути в пріоритеті. Ви-
кладене вище дозволило вибрати у якості виду ефективності впровадження інноваційних 
проектів у вітроенергетиці соціально-економічну ефективність, представлену такими харак-
теристиками: бюджетною ефективністю; народногосподарською ефективністю; комерційною 
ефективністю. 

Показники ефективності розраховуються на основі типових підходів, і методик [1] але 
з урахуванням наступної специфіки ВЕУ: 

а) комерційна ефективність розраховується на основі доходу від «Зеленого тари-
фу»[2], а також включає доплати держави за працевлаштування безробітних; 

б) народногосподарська ефективність оцінюється методом: спочатку оцінка соціаль-
ної ефективності, а потім при задоволенні соціальному критерію, оцінка економічної ефек-
тивності виконується з урахуванням соціально-екологічних результатів, представлених пер-
винно адекватними екологічними показниками оцінки скорочення шкідливих викидів у ат-
мосферу при виробництві електроенергії на теплоелектростанціях; 

в) бюджетну ефективність оцінюють з урахуванням скорочення сплати допомоги без-
робітним, прийнятим на робочі місця при впровадженні ВЕУ. 

Як відомо, життєвий цикл будь-якого проекту розділяється на чотири етапи, показані 
на рисунку 1. 

Згідно зазначеного пропонується саме на етапі «Ініціювання» проекту виконати оцін-
ку його соціальної, екологічної та економічної ефективностей для регіону та прийняти рі-
шення щодо реалізації проекту у рамках соціально-економічної оцінки.  

Для цього необхідно: 
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- оцінити потенціал вітроенергетичних ресурсів в планованому місці розміщення віт-
роенергетичних установок, шляхом річного виміру швидкості вітрових потоків та їх повто-
рюваності; 

- вибрати вітрові установки, які на обраній території будуть найбільш рентабельними, 
згідно [3] для України коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) повинен 
бути не менше 25%; 

- з урахуванням встановленої потужності ВЕС визначити кількість установок, які мо-
жна встановити на території, виділеної під будівництво; 

- сформувати альтернативні технічні варіанти з урахуванням вартості устаткування та 
монтажу; 

- оцінити середньорічне вироблення електроенергії за кожним альтернативним варіан-
том. 

 
Рисунок 1 – Етапи реалізації проекту 

 
Для оцінки соціально-економічної ефективності необхідно розрахувати: заощаджене 

паливо від вироблення електроенергії за рахунок ВЕС; дохід згідно «зеленого тарифу» від 
продажу електроенергії, виробленої ВЕС; зниження викидів парникових газів за рахунок за-
стосування екологічно чистого джерела енергії; заощаджені кошти за рахунок зменшення 
розміру екозборів та оплати безробітним, що працевлаштовані. 

Оцінка соціальної ефективності проекту полягає в оцінці ризику впливу планової дія-
льності на здоров'я людини від забруднення атмосферного повітря, соціального ризику впли-
ву. 

Формування альтернативних варіантів як один з підетапів при ініціюванні проекту 
передбачає розгляд основного генеруючого обладнання, яке може задовольнити необхідну 
сумарну потужність и вибір з нього двох варіантів (основного та альтернативного) за двома 
критеріями: 

- мінімальна вартість капітальних витрат на ВЕС  
- максимальне вироблення електроенергії. 
Оцінка соціальної ефективності проекту здійснюється на основі розрахунків змен-

шення викидів парникових газів за рахунок використання екологічно чистого джерела енер-
гії в формі оцінки соціальних ризиків для населення при впровадженні господарської діяль-
ності.  

 
Перелік посилань: 
1. Перерва П.Г. та ін.. Економіка і управління інноваційною діяльністю: Навч. Посіб/ за ред.. 
П.Г. Перерви, М.І. Погорелова, С.А. Меховича – Харків: НТУ «ХТІ», 2011. 628 
2. Л. Клеман. Энергия зеленая и голубая. //Энергосбережение. - №1. – 2010 
3. Дергачев С.В., Надтока Т.Б. Обоснование вида и метода оценки эффективности проекта в 
ветряной енергетике// Матеріалі міжнародної науково – практичної інтернет конференції. 
«Формування стратегії науково технічного, екологічного і соціально економічного розвитку 
суспільства» 6 – 7 грудня 2012 року ч.2 – Тернопіль: Крок, 2012 с.89- 97 
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ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИПОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО  
РЕЖИМА ЗДАНИЙ 

 
В докладе проанализирована возможность повышения экологической безопасности при 

использовании технологий по управлению тепловым режимом зданий, в работе проведен 
анализ основных критериев управления тепловых режимов (абонентских вводов). Цель ста-
тьи заключается в обзоре влияния автоматического регулирования тепловым режимом зда-
ния на потребление энергоресурсов. 

Экономное расходование топливно-энергетических ресурсов при обеспечении норма-
тивного температурного режима в помещениях - основная задача автоматического управле-
ния тепловыми режимами зданий. 

Существует два основных способа управления тепловым режимом зданий: активный и 
пассивный. 

Активный принцип управления тепловым режимом здания характеризуется влиянием 
на режимы систем инженерного оборудования зданий, в том числе автоматическим. При 
разработке проектов автоматизации нужно обязательно учитывать сложность городских ин-
фраструктур. 

К активным методам относятся любые методы, способы и принципы управления, кото-
рые должны быть направлены на обеспечение необходимого микроклимата в помещениях, 
что достигается различными системами автоматизации. При централизованном управлении в 
местном тепловом пункте автоматизируют отпуск теплоты, при индивидуальном - управля-
ют температурой в помещении, тепловым режимом (комфортом). Считается, что для обеспе-
чения теплового комфорта достаточно обеспечить амплитуду колебаний температуры в по-
мещении в пределах    0,5...0,7 °С. Автоматизация местного теплового пункта (абонентского 
ввода) обеспечивает некоторую среднюю «температуру здания» и тем самым «коллектив-
ный» комфорт, индивидуальное управление - соответственно индивидуальный. Экономия 
тепла может составить 15÷12%. В работе выполнен анализ основных принципов управления 
тепловым процессом. 

Известно, что, автоматизация тепловых режимов основана на четырех принципах 
управления: по возмущению, по отклонению, комбинированном и программном алгоритма-
ми. В качестве представительных величин используют: температуры наружного и внутрен-
него воздуха, температуры прямую и обратную теплоносителя, уровень инсоляций, скорость 
и направление ветра, расход сетевой воды и некоторые другие. ).[1] 

Принцип управления по возмущению. Этот принцип ориентирован не на следствие, а 
на причину, нарушения равновесия объекта, то есть основной возмущающий фактор, и пре-
вращение его в управляющее воздействие. Измеряется наружная температура воздуха tн.в. и 
соответственно изменяется теплоотдача нагревательного прибора. В результате получим не-
которое улучшение температурного режима помещения за счет быстрой реакции, так как ре-
гулятор, реагируя на возмущения - падение tн.в., меняя режим, не дожидаясь начала измене-
ния tвн... Однако при таком управляемая величина tвн. не измеряется, поэтому получается 
разомкнутая динамическая система, которая не обладает отрицательной обратной связью. 

Принцип управления с управляемой величиной. Этот принцип основан на измерении 
отклонения регулируемой величины (температуры tвн) от требуемого значения и преобразо-
вании его в управляющее воздействие - перемещение клапана на радиаторе, который регули-
рует подачу теплоносителя в радиатор и восстанавливает тепловое равновесие в помещении. 
Такая система является замкнутой динамической системой с отрицательной обратной связью 
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по управляемой величине и обычно называется автоматической системой регулирования, а 
управляемая величина - регулируемой переменной. 

Принцип комбинированного управления. Этот принцип управления объединяет два 
вышеперечисленных принципа и имеет два канала - измерение отклонения регулируемой пе-
ременной и измерения фактора возмущения. Применяется, как правило, при автоматическом 
управлении отпуском теплоты в местных тепловых пунктах или при пофасадном управлении 
(регулировании). 

Принцип программного управления. Данный принцип является разновидностью прин-
ципа управления по возмущению с той разницей, что для формирования управляющего воз-
действия используется программа. Этот принцип часто используется в комбинации с прин-
ципом компенсации возмущений. Примером может служить программный отпуск теплоты 
на отопление в зависимости от времени суток, назначение здания (например, теплоснабже-
ния институтов и школ в ночное время можно перевести на пониженный режим).[1] 

Пассивный принцип управления тепловым режимом здания производится за счет со-
вершенствования характеристик строительной части сооружений, инженерного оборудова-
ния, архитектурно-планировочных структур. 

К числу пассивных способов снижения расхода теплоты следует отнести: оптимизацию 
теплоизоляции стен, снижение инфильтрации и теплопотерь через светопрозрачные ограж-
дения, рациональное планирование жилых и общественных зданий по высоте и в плане с ис-
пользованием блоков помещений с ровной температурой, улучшения планировочных реше-
ний застройки и тому подобное. 

Для того, чтобы разобраться в особенностях этого типа управления тепловым режимом 
здания необходимо: 

− проанализировать показатели теплостойкости стен здания; 
− проанализировать влияние инфильтрации на скорость охлаждения здания. 
Показатели теплостойкости стен здания. Концепция теплового режима здания заключа-

ется в обеспечении теплоустойчивости стен здания как к колебаниям тепловых потоков в 
помещении, так и к сквозному проникновению наружного воздуха (с учетом колебаний тем-
пературы наружного воздуха) и выявление основных причин колебания температуры в по-
мещении. 

Теплоустойчивость характеризует сопротивляемость стены к передачи изменяющихся 
во времени периодических тепловых воздействий. Показателями теплоустойчивости стены 
являются: теплоусвоение поверхности стен, тепловая инерция материального слоя, индика-
тор дневного освещения.  

Теплоусвояемость поверхности, то есть способность материала поглощать тепло, ха-
рактеризуется коэффициентом теплоусвоения поверхности стены, зависимым от амплитуды 
колебания теплового потока и амплитуды колебания температуры на поверхности огражде-
ния. Для поддержания постоянной температуры, стены должны быть выполнены из материа-
лов с минимальной теплопроводностью и высокой теплоемкостью 

Тепловая инерция материального слоя характеризует аккумуляционную способность и 
зависит от термического сопротивления слоя поверхности наружного ограждения и изменя-
ется в интервалах от 0 до n, где n - количество слоев материала стены.  

Индикатором дневного освещения является остекление объекта в процентах от всей 
площади внутренних поверхностей помещения. Используется при оценке необходимой пло-
щади окон для удовлетворения требований теплового комфорта людей, находящихся в по-
мещении, является интегральной неделимой частью конструкции объекта, связанный с фор-
мой и размерами конструкции всего объекта и архитектурного пространства[3]. 

Влияние инфильтрации на скорость охлаждения здания. Через стены обычно происхо-
дит небольшая передача воздуха, влаги, но это не должно приводить к переохлаждению или 
переувлажнения конструкций помещения, поэтому в расчетах учитывается коэффициент ин-
фильтрации.[ 2] 
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Коэффициент инфильтрации, зависит от типа зданий, герметичности наружных стен, 

свободной высоты здания (не разделенная между этажами перекрытиями), внутренней и 
внешней температуры воздуха и скорости ветра. Обычно коэффициент инфильтрации для 
жилых зданий принимают µ=0,03, для общественных зданий µ=0,05. 

Возможности повышения теплоустойчивости здания. При разработке мероприятий по 
снижению тепловых потерь в помещении целесообразно учитывать возможность снижения 
коэффициента теплопередачи при выборе материала конструкции. 

Коэффициент теплопередачи окон (застекленных частей дверей) зависит от количества 
зазоров (от количества стекол), от заполнения межстекольного пространства, от способа 
остекления, материала переплетов и рамы, полотен и от отношения периметра окон к их 
площади. Термическое сопротивление стекол по сравнению с термическим сопротивлением 
межстекольного пространства незначительный. Коэффициент теплопередачи окон можно 
уменьшить за счет увеличения количества стекол. 

В последнее время исследуются также возможности повышения термического сопро-
тивления окон путем заполнения зазоров между стеклом газом (смесью газов), который име-
ет меньшую теплопроводность, чем воздух. Например, это углекислый газ, фреон и неон. 
При увеличении зазора увеличивается коэффициент теплопередачи окна, так как увеличива-
ется передача теплоты конвекцией и излучением. Предполагается, что аналогично увеличи-
вается теплопередача в зазорах, заполненных газами. В зазоре, заполненном углекислым га-
зом, теплопроводность почти в 1,5 раза, при заполнении фреоном в 3 раза и неоном -почти в 
5 раз меньше, чем при заполнении воздухом [4]. 

Подводя итог можно сделать вывод, что автоматическое регулирование теплоснабже-
нием и применение прогрессивных материалов при строительстве привод к существенной 
экономии энергоресурсов. 
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МАЛОЙ МОЩНОСТИ 
 

Когенерация-(название образовано от слов Комбинированная генерация электроэнер-
гии и тепла) — процесс совместной выработки электрической и тепловой энергии. В техни-
ческой литературе распространён термин теплофикация — централизованное теплоснабже-
ние на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентра-
лях. Отличием от теплофикации является утилизация тепла после получения электроэнергии 
(фактически использование вторичного энергоресурса - тепла после отработки в установках 
по производству электроэнергии). При теплофикации процесс выработки электроэнергии и 
тепла идет параллельно. Когенерация широко используется в энергетике, например на ТЭЦ 
(теплоэлектроцентралях), где рабочее тепло после использования в выработке электроэнер-
гии применяется для нужд теплоснабжения. Тем самым значительно повышается КИТТ (ко-
эффициент использования тепла топлива) — до 90 % и даже выше. 

Система контроля и управления когенерационной установки малой мощности входят 
следующие контуры управления: 

- газотурбинный двигатель; 
- силовая электроника; 
- утилизация тепла; 
- зарядное устройство аккумуляторов; 
- масляный насос; 
- блок газовой безопасности. 
Система автоматического управления газовой турбиной предназначена для: 
- автоматического управления и защиты газовой турбины во время запуска, останова 

и работы; 
- обеспечения необходимых автоматических защит и блокировок; 
- управление вспомогательными системами и агрегатами. 
Автоматическое управление системой утилизации тепла заключается в поддержке за-

данной температуры теплоносителя (воды) на выходе из котла утилизатора (газоводяного 
теплообменника).                                           

Принципиальная схема управления системой утилизации тепла приведена на рисунке 
1. 

Схема включает в себя: 
- контроль температуры выхлопных газов на выходе из котла утилизатора (4); 
- контроль температуры выхлопных газов на входе в котел утилизатор (4); 
- контроль расхода теплоносителя; 
- контроль температуры воды на выходе из котла утилизатора (4); 
- измерение давления воды на выходе из котла утилизатора (4); 
- контроль температуры воды на входе в котел утилизатор (4). 
Контроль температуры выхлопных газов на входе и выходе из котла утилизатора 

осуществляется с помощью термопар и вторичного регистрирующего прибора. Измерение 
расхода теплоносителя включает сужающее устройство в комплекте с дифференциальным 
манометром и вторичным прибором. Контроль температуры теплоносителя на входе и  вы-
ходе из котла утилизатора осуществляется с помощью термометров сопротивления (ТСМ) и 
вторичного прибора. Давление теплоносителя контролируется показывающим манометром. 
Системой предусмотрена регулировки температуры на выходе из котла утилизатора,  с  по-
мощью регулирующего устройства  - исполнительного механизма и трехходовой заслонки. 
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Регулирование осуществляется путем байпасирования части дымовых газов в отвод котла 
утилизатора. 
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Рисунок 1 - Принципиальная схема управления системой утилизации тепла:  

1 – шумопоглотитель; 2 – сетевой насос; 3 – трехходовая заслонка; 4 – котел утилизатор(КУ); 
5 – исполнительный механизм; 6 – термопара ХА на входе в КУ ; 7- вторичный прибор изме-
рения температуры выхлопных газов; 8 – кнопка управления «больше –меньше »; 9 – пере-
ключатель управления «автоматическое – ручное»; 10 – указатель положения регулирующе-
го органа; 11 – регулятор температуры;12 -переключатель управления «автоматическое – 
ручное »; 13 - вторичный прибор измерения температуры теплоносителя на выходе; 14 – 
вторичный прибор измерения расхода; 15 – термометр сопротивления (ТСМ) на выходе из 
КУ; 16 –прибор ля дистанционной передачи  сигнала от датчика расхода ; 17- сужающее 
устройство; 18-показывающий манометр; 19 - вторичный прибор измерения температуры 
теплоносителя на входе; 20 - термометр сопротивления (ТСМ) на входе в КУ; 21- вторичный 
прибор измерения температуры перед шумопоглотителем; 22 – термопара ХА перед шумо-

поглотителем. 
    

Перечень ссылок: 
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Когенерация  
2 Илющенко В. И., Туяхов А. И., Сафьянц С.М. Измерения в энергетике. – Донецк: Норд-
Пресс, 2008. – 352с. 
3. Общие сведения по турбогенератору типа ТА 100 RGCHP. Энергосистемы. Технический 
холдинг. 
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ПРОМИСЛОВОГО МІСТА 
 

Одним з найважливіших критеріїв ефективності роботи систем централізованого теп-
лопостачання є надійність функціонування теплових мереж. Для оцінки і підвищення надій-
ності теплових мереж необхідно визначити показники надійності і обґрунтувати їх вибір. Не 
дивлячись на актуальність і важливість вказаної проблеми в теперішній час не існує єдиної 
методики визначення надійності теплових мереж, а підходи до класифікації показників на-
дійності істотно відрізняються один від одного [1]. 

Теплопостачання є однією з основних підсистем енергетики. На теплопостачання 
промисловості і населення витрачається близько половини всіх використовуваних в країні 
паливно-енергетичних ресурсів. 

Основними напрямками вдосконалення цієї підсистеми є концентрація і комбінування 
виробництва теплоти та електричної енергії (теплофікація) і централізація теплопостачання. 

Централізація теплопостачання забезпечує підвищення його якості, економію палива і 
трудових ресурсів, зниження забруднень навколишнього середовища. Сумарний викид в ат-
мосферу шкідливих речовин за рахунок теплофікації і централізації теплопостачання знижу-
ється приблизно на 15% [1]. 

Метою даної роботи є розрахунок кільцевої схеми теплопостачання промислового мі-
ста та вибір схеми подальшого аналізу показників надійності роботи тепломережі.  

Тривалості стояння середніх температур зовнішнього повітря за опалювальний період 
м. Київ зведені в таблицю 1 [2]. 

 
Таблиця 1 – Кількість годин за опалювальний період з середньодобовою температу-

рою зовнішнього повітря. 
 
Інтервал 
температур 

-3
4,

9÷
-3

0 

-2
9,

9÷
-1

5 

-2
4,

9÷
-2

0 

-1
9,

9 
÷ 

-1
5 

-1
4,

9÷
 -1

0 

-9
,9
÷ 

-5
 

-4
,9

 ÷
 0

 

+0
,1

 ÷
 +

5 

+5
,1

 ÷
 +

8 

За
га
ло
м 

Число годин 
стояння 

 
1 

 
4 

 
31 

 
130 

 
336 

 
627 

 
1225 

 
1480 

 
654 

 
4488 

 
Максимальні витрати тепла на опалення житлових будинків визначаються як протя-

гом року так і на кінець опалювального періоду визначається за формулою: 
( ) ( ) кВтttVqQ ОНРВ 3.1660104101 3

....00 =⋅−⋅⋅⋅+=′ −µ ,  (1) 

кВт
tt
ttQQ

ОНРВ

КНРВ 5.358941
....

....
00 =

−
−

⋅′=′′ ,   (2) 

Загальні максимальні витрати тепла на опалення всіх приміщень міста складають 
кВтQ 6.1665006=′  

Витрата тепла на вентиляцію протягом року так і на кінець опалювального періоду 
складають: 

( ) кВтttVqQ ВНВВВ 87.10510 3
.. =⋅−⋅⋅= − ,   (3) 
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кВт
tt
ttVQQ

ВНРВ

КНРВ
ВВ 78.10033

....

.... =
−
−

⋅⋅′=′′ ,    (4) 

Гаряче водопостачання має вельми нерівномірний характер як протягом доби, так і 
протягом тижня. Найбільше навантаження гаряче водопостачання в житлових районах має 
місце, як правило, в передвихідні дні. 

Середньодобова витрата тепла гарячого водопостачання окремих житлових, громад-
ських або промислових будівель в опалювальний період визначається за формулою: 

( ) ( ) кВтttcbamQ ЗХГССР
ЗГ 06.1015591

360024
.....

.. =
⋅

−⋅⋅+⋅
= ,   (5)

 
Річні витрати тепла визначається за формулою: 

14 12 15 152,85 10 5,97 10 8,39 10 17,21 10ГОДQ кВт= ⋅ + ⋅ + ⋅ = ⋅ ,  (6) 
де ГОД

Г
ГОД
В

ГОД QQQ ,,0  - річна витрата тепла на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачан-
ня. 

Річні витрати тепла житловими і громадськими будівлями діляться на три групи, та  
визначаються за формулами: 

- на опалення: 
15

0
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- на  водопостачання: 
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-на вентиляцію: 
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16 10

ГОД
ВQ кВт+

= ⋅ ⋅ = ⋅
+
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Таким чином, в даній роботі розраховано річні витрати тепла на опалення і вентиля-
цію житлових, громадських і промислових будівель. При розрахунку та обґрунтуванні рівня 
надійності систем в цілому та окремих їх частин необхідно враховувати особливості, харак-
терні для систем централізованого теплопостачання [2–4]: територіальний розподіл у межах 
міста або промислового центру; непереривність розвитку; нерівномірність процесів спожи-
вання теплової енергії; ієрархічність побудови; різноманітність технічного обладнання; за-
безпечення надійності; різноманітні вимоги до надійності та якості теплопостачання у спо-
живачів теплоти різних категорій.  

Показники надійності теплових мереж в цілому базуються на припущені про недопус-
тимість відмов теплової мережі [1–3]. Відповідно до цього їх можна поділити на інтегральні і 
локальні. До інтегральних показників відносяться: імовірна оцінка роботи системи в період 
строку експлуатації або періоду між капітальними ремонтами; норма лімітованого теплопо-
стачання при аварійних ситуаціях.  

Локальні показники носять конкретний характер і відображають зменшення якості те-
плопостачання окремих споживачів і підрозділяються: імовірнісний показник відключення 
споживачів при аварійних ситуаціях; мінімальна температура повітря в приміщенні, яка 
встановлюється в кінці ремонту теплопроводу.  

В роботі [5] рекомендується визначати показники надійності теплових мереж не тіль-
ки на етапі експлуатації, а і на етапі проектування. Однак, вказана рекомендація не підтвер-
джена реальним показником надійності при проектуванні систем централізованого теплопо-
стачання. Оскільки надійність будь-якого технічного об'єкту складається з рішень по їх на-
дійності, прийнятих при проектуванні, виготовленні (будівництві), а також рішення питань 
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надійності при експлуатації, то доцільно класифікувати показники надійності за цими трьома 
напрямами. 

Під час експлуатації теплових мереж економіко-статистичні методи базуються на імо-
вірнісних показниках надійності та капітальних і амортизаційних витратах, на основі яких 
можна обґрунтувати й визначити доцільний період експлуатації  

Експериментальні показники надійності включають експериментально-аналітичні по-
казники (одержані неруйнівними методами) і фізико-механічні (отримані руйнівними мето-
дами). До експериментально-аналітичних показників надійності теплопроводів належать ме-
тод аналізу стану трубопроводів за величиною коефіцієнта еквівалентної шорсткості [3], 
внутрішньоутробна інспекція із залученням снарядів-дефектоскопів і методу магнітної томо-
графії [3], а також визначення тепловитрат трубопроводу за допомогою тепловізорів [1, 3].  

Загальна оцінка теплопроводів за фізико-механічними показниками шляхом розкриття 
трубопроводів і вирізання зразка з тіла труби проводиться згідно з методикою [4]. Оцінка на-
дійності теплопроводів у такий спосіб коректна, проте вимагає великих витрат. З-поміж пе-
ріодів проектування будівництва й експлуатації теплових мереж, останній етап становить 
основну частину їхнього функціювання, тому основою оцінки надійності теплових мереж 
виступають експлуатаційні показники надійності.  

Використання експериментальних методів оцінки надійності теплових мереж громіз-
дке та не завжди коректне. Із огляду на вищевикладене, зважаючи на той факт, що первин-
ною величиною, яка використовується для оцінки надійності теплових мереж, є кількість 
пошкоджень теплопроводів визначеної довжини за вказаний проміжок часу, основним імові-
рнісно- статистичним показником надійності теплових мереж може бути параметр потоку 
відмов і імовірність безвідмовної роботи, розрахована за законом Пуассона. 

Ця процедура є відносно простою, але дає надійні результати під час оцінки технічно-
го стану теплових мереж і прогнозування їхньої пошкоджуваності. Основним із цих показ-
ників для ремонтованих теплових мереж є параметр потоку відмов. Із метою оптимізації 
планування витрат для існуючих теплових мереж основних матеріально-технічних ресурсів 
(за їхніми видами) і трудових ресурсів доцільно використовувати уточнений показник надій-
ності – параметр потоку відмов, який включає його залежність від строку експлуатації тру-
бопроводів, їхнього діаметра, виду пошкоджень, та параметр потоку відмов, визначений для 
зазначених трубопроводів.  

Таким чином, на основі класифікації й аналізу показників надійності теплових мереж 
нами обрані показники надійності для ремонтованих теплових мереж: параметр потоку від-
мов, імовірність безвідмовної роботи та час напрацювання на відмову, які можуть залучатися 
до оцінки надійності теплових мереж за призначенням, конструктивними параметрами (діа-
метр і товщина стінки трубопроводів), видами пошкоджень, а також використовуватися у 
вигляді уточненого показника параметра потоку відмов залежності від строку експлуатації, 
діаметра та виду пошкоджень трубопроводів теплових мереж. 

 
Перелік посилань: 
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ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТЕС ЗА РАХУНОК УДОСКОНАЛЕННЯ 

СИСТЕМИ ВОДОЗАБЕСПЕЧЕННЯ 
 
Одним з основних способів досягнення високого термічного ККД паро-турбінної 

установки є зниження параметрів пари за турбіною. Зі зниженням тиску і температури відп-
рацьованого в турбіні пара зменшується кількість теплоти, що передана від холодного дже-
рела, що, як відомо з термодинаміки, при незмінних параметрах свіжої пари підвищує поту-
жність турбіни (за рахунок збільшення теплопередачі на неї) і економічність циклу в цілому. 
Зниження параметрів пари за турбіною зазвичай здійснюється до тиску, нижче барометрич-
ного, для чого необхідно забезпечити конденсацію відпрацьованого в турбіні пара. Цій меті і 
служить конденсаційна установка, яка, крім вищевказаного призначення, забезпечує також 
отримання чистого конденсату для живлення парового котла, замикаючи цикл. 

Схеми включення конденсаторів парових турбін повинні забезпечити високу ефекти-
вність роботи всієї паротурбінної установки, мінімальний витрата електроенергії на прокачу-
вання охолоджуючої води, а також раціональну компоновку обладнання та циркуляційних 
водоводів в машинному залі електростанції [1]. 

Тому раціонально для охолодження турбін в літній період року використовувати схе-
му глибино водозабору у водосховищі. 

 Температура води на глибині в районі водозабору в літній період змінюється поша-
рово, таким чином: 

- на глибині 1 – 2 м температура води нижчі поверхневої на 2 – 2,33 Co ; 
- далі на кожен метр глибини падіння складає 0,2 – 0,3 Co ; 
- біля дна падіння досягає 0,8 – 0,9 Co  в порівнянні з температурою на глибині 1 – 2м 

від дна.  
Вказаний характер зміни температур зберігається і в інших місцях водосховища. Про-

те, така стратифікація температур повністю залежить від вітрового режиму. В районі розта-
шування Вуглегірської ТЕС середня річна швидкість вітру 3,7 м/сек, середньомісячні швид-
кості вітру змінюються протягом року від 2,3 м/сек в липні до 5,4 м/сек в лютому. Отже, 
тільки на протязі 3 місяців в році (VI – VIІІ місяці) доцільно використовувати глибинний во-
дозабір в водосховищі, бо є економічний ефект [2]. 

Середня за 3 місяців температура охолоджуючої води за відсутності глибинного водо-
забору складе 26,6 Co . Температура придонних шарів в цей же період  26,6 – 3,1 =23,5  Co . 

Глибина води в районі водозабору не менше 5 – 6 м. Висота вхідного отвору донного 
водозабору знаходиться на відмітці 2,5–3 метра, швидкість води в отворах водозабору прий-
мається рівною 0,15 м/сек. У вхідних отворах донного водозабору неминуче відбувається пі-
дсос також теплої води з поверхневих шарів. 

Кількість холодної води, що поступає до водозабору, визначається по формулі: 
3

хол H
3
2qBQ 






= ε  ,    (1) 

де У – ширина вхідного фронту донного водозабору; 
ε – відносна різниця густини нижнього і верхнього шарів (при температурах відповід-

но 23,5 Co  і 26,6 Co ); 
Н – висота донного шару (вхідного отвору Н=2,5м). 
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=
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−

=
ρ

ρρ
ε ,    (2) 

000796,0
997,155

996,361997,155
=

−
=ε кг / 3м . 

Питома витрата холодної води на 1 погонний метр водозабору: 
3

3
2







== Hg

B
Qq ε секм /19,05,2

3
2000796,081,9 3

3

=





 ⋅⋅⋅=    (3) 

сек/м19,0qqqq 3
общхолобщтела −=−= ,   (4) 

Для донного водозабору, що забезпечує роботу всієї станції, при витраті охолоджую-
чої води 52,8 3м /сік, розміри вхідного фронту наступні: 

Площа 

;QS
ν

=       (5) 

2м352
15,0

8,52S == . 

Ширина входу 

;
H
SВ =      (6) 

м141м8,140
5,2

352B ≈== . 

Витрата холодної води при цьому складе: 
холG = В·q;      (7) 

холG = 141 · 0,19 = 26,8  3м /сек. 
Витрата підсосу теплої води теплG = 52,8 – 26,8 = 26  3м /сек. 
Температура змішаної води 

,
ов

теплтеплхолхол
см G

tGtGt +
=      (8) 

С4,24
8,52

6,26265,238,26t о
см =

⋅+⋅
= . 

Температуру змішаної води, приймаємо 24,4 Co . Тоді ефект донного водозабору скла-
де: 

26,6 – 24,4 = 1,22 Co . 
З використанням глибинного водозабору: 
Теплова частина установки турбогенератора, що витрачається: 

)'()'"()'( 1100 овпдвпппппппэ hhДhhДhhДQ −−−+−= , ,10029,499 3 кВт⋅=   
 (9) 

ККД паротурбінної установки: 

э
э Q

N
=η 40,0

029,499
200

== ,      (10) 

Теплове навантаження парового котла: 
)'h"h(Д)'hh(ДQ пппппп1ппепвпе −+−= = ,10521,510 3 кВт⋅    (11) 

ККД паропроводів: 
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,
Q
Q

пе

э
тр =η       (12) 

977,0
521,510
029,499

тр ==η ; 

ККД станції, (ккд котлів ТП рівний 89,14): 
,кутрэс ηηη=η      (13) 

349,08914,0977,040,0с =⋅⋅=η ; 
Питома витрата умовного палива: 

С

н
уb

η
123,0

=  352,0
349,0
123,0

== чкВт/кг ⋅ .   (14) 

Без використовування глибинного водозабору: 
)h'h(Д)'h"h(Д)'hh(ДQ ов1пдвпппппп1п00э −−−+−= ,10911,503 3 кВт⋅=   (15) 

ККД паротурбінної установки: 

3969,0
911,503

200
э ==η ; 

Теплове навантаження парового котла: 
)'h"h(Д)'hh(ДQ пппппп1ппепвпе −+−= ,10464,515 3 кВт⋅=   (16) 

ККД паропроводів: 

977,0
464,515
911,503

тр ==η ; 

ККД станції:  3456,08914,0977,03969,0с =⋅⋅=η ; 
Питома витрата умовного палива: 

356,0
3456,0
123,0bн

у == кВтч/кг . 

При використанні глибинного водозабору, впродовж теплого періоду року, темпера-
тура охолоджувальної води знижується в середньому з 26,6 оС до 24,4 оС. Розрахунки дово-
дять, що при зниженні температури охолоджувальної води на 1,2 оС середній нормативний 
вакуум у конденсаторі підвищується від 91,66% до 92,57%. Підвищення вакууму у конденса-
торі підвищує корисній теплоперепад у турбіні, що у свою чергу підвищує коефіцієнт корис-
ної дії турбіни та блоку загалом, тому виробіток електричної енергії збільшується на 2,136 
МВт. З приведених вище розрахунків видно, що при використовуванні глибинного водоза-
бору питома витрата умовного палива нижча на 1,14%,  а  ККД вище на 0,87%.  
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