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Вступ. Об’єктивні тенденції розвитку сучасної економіки свідчать про посилення 

конкурентної боротьби між підприємствами і організаціями за всі види ресурсів [1]. В 

умовах постійного зростання енергетичної складової у витратах на виробництво продукції і 

надання послуг особливої актуальності набуває управління енергетичними ресурсами – 

енергетичний менеджмент [2]. Основою успішного впровадження енергетичної ефективності 

підприємства, зниження споживання енергетичних ресурсів є комплексним і всебічним 

питанням для розгляду, а також його комплексне рішення [3].      

Матеріали дослідження. Важливою вимогою є наявність прозорих причинно-

наслідкових зв’язків цілей і стратегій підприємства. У проекті має бути передбачено 

вирішення таких завдань: 

– розробка дерева цілей підприємства в сфері енергозбереження за принципом «мета – 

під цілі – проблеми – завдання» з делегуванням елементів цього дерева всім підрозділам і 

персоналу; 

–  розробка і реалізація науково і економічно обґрунтованої стратегії енергозбереження  

на підприємстві; 

–  здійснення в реальному часі моніторингу процесів енергоспоживання і пов’язаних з 

ним найважливіших ключових індикаторів результативності та ефективності діяльності 

підприємства; 

–  формування на підприємстві єдиного без паперового інформаційного простору, як 

середовища функціонування системи управління енергоресурсами, що забезпечує найбільш 

природну інформаційну взаємодію всіх рівнів управління між собою і з об’єктами 

навколишнього середовища в реальному часі. 

–  ініціювання, техніко-економічне обґрунтування (бізнес-планування), розробка і 

управління реалізацією інноваційних проектів і програм, націлених на зниження 

енергоємності продукції та економію енергоресурсів. Новизна і очікувана ефективність 

реалізації цих проектів і програм повинні зіставлятися з кращими досягненнями науки і 

практики в цій галузі. 

Проекти таких систем повинні розроблятися і реалізовуватися на основі добре 

відпрацьованих і перевірених практикою принципів інформатизації. Практичне 

використання цих принципів в проекті енергоефективності дозволяє реалізувати такий 

необхідний системний підхід, який і гарантує отримання очікуваного кінцевого результату. 

Світова практика підтверджує відоме наукове положення про те, що інтенсифікація 

інформаційних процесів, все більше поглиблена переробка інформації і всебічне 

використання інформаційних ресурсів в управлінні підвищують стійкість, живучість, 

надійність і пристосовність об’єктів управління до мінливих зовнішніх і внутрішніх умов їх 

функціонування. Ці принципи свого часу запропонував академік В. М. Глушков, і вони 

сьогодні є основою проектування складних інформаційно-аналітичних систем різного 

призначення. Відзначимо головні з цих принципів. 

1. Принцип абсолютного пріоритету завдань, що вирішуються керівництвом 

підприємства. Відповідно до цього принципу розробляється модель діяльності підприємства 
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і створюється інформаційна модель енергогосподарства як об’єкта управління в якості 

головного системо утворюючого елемента системи. 

2. Принцип постановки і вирішення нових завдань в управлінні енергоресурсами. 

Прикладами таких завдань є перехід на методи процесного управління, ув’язка цілей, місії, 

бачення та стратегії підприємства з ключовими індикаторами результативності та 

ефективності управління  енергоресурсами, управління цільовими інноваційними проектами, 

програм з енергозбереження. 

3. Принцип реального масштабу часу в формуванні, прийнятті та реалізації 

управлінських рішень, що вимагає комплексної автоматизації та моніторингу процесів збору, 

обробки та подання в реальному часі не тільки первинних даних, але і ключових індикаторів 

ефективності всіх процесів. 

4. Принцип розвитку системи «знизу – вгору». Реалізація на практиці цього принципу 

забезпечує поетапне нарощування і вдосконалення функцій системи «знизу – вгору» без 

зміни її базових інформаційних моделей і архітектури системи в цілому. Це здійснюється 

шляхом регулярного діагностування системи управління, виявлення проблем, що знижують 

її ефективність. 

5. Принцип інтегрованої обробки даних, відповідно до якого на основі головного 

системо утворюючого елемента – інформаційної моделі енергогосподарства – формується 

єдиний інформаційний простір, що охоплює процеси управління на всіх рівнях ієрархії, дані 

моніторингу процесів енергоспоживання, поточну і підсумкову фінансово-економічну 

інформацію про обсяги споживання всіх видом енергоресурсів і розрахунків з їх 

постачальниками, ключові індикатори. Це являється найважливішим аспектом інтеграції 

процесів управління енергоресурсами. 

Висновки. У світлі викладених принципів, особливостей і потенційних ефектів 

системи управління енергоресурсами вимагає постановки і рішення ряду складних науково-

технічних завдань, в повній мірі враховують специфіку підприємств. У зв’язку з цим 

обов’язковою умовою є розробка проекту вичерпного техніко-економічного обґрунтування 

тих ефектів, які можуть і повинні бути отримані в результаті реалізації проекту. Головним з 

цих ефектів є досягнення прогнозованого обсягу економії енергоресурсів. 
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Вступ. Розглянуто сутність і зміст інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 

ефективність їх використання в навчальному процесі. Вони дають змогу краще подати 

матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання студентів і підвищити їх 

інтерес до навчання. Особливо ця проблема гостро постає при формуванні професійних 

умінь та навичок, навчальний процес вимагає використання великої кількості наочних 

матеріалів, та інтерактивних засобів. У даний час спостерігається збільшення впливу медіа-

технологій на людину [3]. 

Матеріали дослідження. Технологія формування професійних умінь і навичок за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). ІКТ – засоби, пов’язані зі 

створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформації. Будь-яка 

педагогічна технологія – це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного 

процесу навчання складає отримання і перетворення інформації.  

Комп’ютерні (нові інформаційні) технології навчання – це процес підготовки та 

передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп’ютер. Виникнення та 

розвиток інформаційного суспільства (ІС) припускає широке застосування інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті. По-перше, впровадження ІКТ у сучасну освіту 

суттєво прискорює передавання знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду 

людства. По-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу людині 

успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних змін. По-

третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є важливим чинником 

створення нової системи освіти. ІКТ торкаються всіх сфер діяльності людини, але, мабуть, 

найбільш сильний позитивний вплив вони мають на освіту, оскільки відкривають 

можливості впровадження абсолютно нових методів викладання і навчання [3].  

Основними напрямами формування перспективної системи освіти, що мають 

принципово важливе значення для України, котра нині перебуває на етапі складних 

економічних перетворень, є такі [2]:  

– підвищення якості освіти шляхом її фундаменталізації, інформування студентів про 

сучасні досягнення науки у більшому обсязі та швидшими темпами;  

– забезпечення орієнтації навчання на нові технології ІС і насамперед на ІКТ;  

– забезпечення більшої доступності освіти для різних верств населення;  

– підвищення творчого потенціалу освіти. Упровадження комп’ютера в сферу освіти 

стало початком революційного перетворення традиційних методів і технологій навчання та 

всієї галузі освіти.  

Удосконалення системи освіти, на основі інформаційних технологій, широке 

впровадження в навчальний процес ІКТ привело до появи віртуальних університетів, 

відкритої системи освіти.  

Аналіз процесів свідчить що дає змогу забезпечувати ефективне навчання за умови 

широкого застосування нових ІКТ [2]:  

Створення дистанційної освіти (ДО) – це ефективний шлях до підвищення 

інтелектуального потенціалу суспільства. Важливою перевагою ДО є те, що вона дає змогу 
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на базі ІКТ здійснювати адаптацію навчання до рівня базової підготовки конкретного 

студента, до місця його проживання, до здоров’я, матеріального стану і, як наслідок, 

відкриває можливість істотно підвищувати якість навчання. ДО на базі ІКТ не має жорсткого 

календарного плану навчального процесу, студент може його реалізувати, відповідно до 

своїх здібностей і можливостей. Це підвищує якість навчання і надає додатковий емоційний 

та інтелектуальний стимули для освіти. Інформатизація суспільства пов’язана, насамперед, з 

розвитком комп’ютерної техніки, різноманітного програмного забезпечення, глобальних 

мереж (Інтернет) та мультимедійних технологій.  

Мультимедійні засоби навчання займають важливе місце у розвитку інформаційного 

суспільства. Існують різноманітні способи застосування засобів мультимедіа в навчальному 

процесі, серед яких [1]:  

 використання електронних лекторів, тренажерів, підручників, енциклопедій;  

 розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з використанням штучного 

інтелекту;  

 моделювання процесів і явищ;  

 забезпечення дистанційної форми навчання;  

 проведення інтерактивних освітніх телеконференцій;  

 побудова систем контролю й перевірки знань і умінь студентів (використання 

контролюючих програм-тестів);  

 створення та підтримка сайтів навчальних закладів;  

 створення презентацій навчального матеріалу;  

 здійснення проективної і дослідницької діяльності студентів тощо.  

Використання засобів мультимедіа в освітньому процесі сприяє [1]:  

 підвищенню мотивації студентів до навчання;  

 реалізації соціальної мети – інформатизації суспільства;  

 інтенсифікації процесу навчання;  

 розвитку особистості студента;  

 розвитку навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом;  

 підвищенню ефективності навчання за рахунок його індивідуалізації.  

Висновки. Аналізуючи проблеми використання ІКТ в освіті, необхідно активізувати 

процес упровадження ІКТ у систему освіти, забезпечення навчальних закладів 

комп’ютерною технікою, розвиток телекомунікацій, глобальних і локальних освітніх мереж. 

Інтерактивність, інтенсифікація процесу навчання, зворотний зв’язок – помітні переваги 

інформаційно-комунікаційних технологій. Інформатизація освіти спрямовується на 

формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту 

навчального процесу, впровадження комп’ютерних методів навчання та тестування, що 

надає можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових 

вимог [2].  
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Введение. Известно, что управление в транспортных системах большой размерности 

затруднено тем, что при большом количестве транспорта и маршрутов возрастает степень 

неопределенности и даже неосведомленности руководства о ситуации с каждой отдельной 

машиной, которая зачастую транспортирует важный груз. соответственно, менеджмент 

перевозок представляет трудности с точки зрения планирования [1].  

Анализ найденных публикаций показал, что, во первых, задачи разработки средств и 

методов мониторинга функционирования транспорта на межрегиональных перевозках 

являются актуальными, а во вторых, практически не найдено работ, в которых бы ставились 

задачи разработки математического обеспечения информационных технологий анализа и 

распознавания ситуаций и проблемных зон на маршрутах движения транспорта.  

Целью данной работы является создание интеллектуальной системы мониторинга и 

классификации проблемных ситуаций и зон на маршрутах межрегионального автотранспорта.  

Материалы исследования. Приведем формальное описание системы мониторинга и 

классификации (СМК). Модель системы представим набором: 

                      МСМК = <F(IS, MS, СS), ІS, ММ, СМ, СА, SW,  ОS, IU, R >.                          (1) 

где IS – информационная подсистема; МS – подсистема мониторинга транспортных 

операций; СS – подсистема классификации и распознавания; IS – информационное 

обеспечение – базы данных и база знаний для распознавания и классификации; ММ – модель 

мониторинга, в виде автоматной модели, отслеживающей динамику состояний транспортных 

средств [2]; СМ – модель классификации зон и ситуаций; CА – комплекс алгоритмов 

решения задач мониторинга и классификации; SW – комплекс инструментальных 

программных средств, реализующих функциональные задачи СМК; OS – организационное 

обеспечение СМК, то есть документы, регламентирующие процессы транспортирования и 

мониторинга; IU – интерфейс пользователя; RISМSСSIU – отношения (связи) между 

подсистемами.  

Основой модели классификации ситуаций и зон является пространство признаков S. 

Рассмотрим каждую составляющую этого пространства. 

Географические категории. В множество географических категорий GС, играющих 

роль признаков для классификации зон, входят следующие: С – государство, по территории 

которого пролегает маршрут; СТ – город; В – граница; LUA – зона погрузки-разгрузки. 

Географические данные легко получить через систему GРS. Эти данные нужны, во первых, 

как признаки для  первичной классификации зон, а во вторых, каждая страна, город, граница 

и зона погрузкиразгрузки отличаются характерными особенностями, связанными с 

законодательством, регламентом осмотров и оформления документации, с криминальной 

обстановкой и пр.  

Текущие координаты машины. Текущие координаты машины СС проецируются на 

множество географических категорий GС и система получает множество актуальных 

дополнительных данных АD о стране, а также городе, границе и зоне погрузки-разгрузки, 

если таковые находятся достаточно близко (согласно нечетким оценкам расстояний). 

Формально получение дополнительных данных представим в виде 

mailto:koshpavel@gmail.com
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                                                       ССGСАD   .                                                                        (2) 

На основании множества предыдущих данных СС
Р 

о координатах  машины и известной 

средней скорости движения V
А
 на данном сегменте маршрута легко получить 

прогнозируемое значение координаты для следующей контрольной временной точки: 

                                                        СС
Р V

АСС.                                                                         (3) 

Необходимым признаком является также средняя скорость двиджения машины на 

определённом участке пути. Данный параметр можно использовать, как признак зоны, и как 

признак соблюдениянесоблюдения режима движения. При получении новых данных о 

положении машины необходимо вычислить реальную среднюю скорость машины  ÒÑ
Q

.  

Поскольку к зонам привязаны определенные виды проблемных ситуаций, для каждой 

известной зоны необходимо составить индивидуальное отношение – таблицу с нечеткими 

интервалами скоростей движения QI и нечеткими интервалами времени суток ТI (выражение 

5) и с распределением частот используемых скоростей движения.  

                                                          QI
 ТIF

QТ
.                                                                           (4) 

Для разных зон характерно также время, когда машины въезжают и выезжают из 

данной зоны. Разные типы зон имеют характерные особенности по времени прибытия и 

времени убытия. Таким образом, имеются основания сформировать отношения “Код зоны–

время прибытия–частота” и “Код зоны–время убытия–частота (выражения (5) и (6) 

                                                          ZТ
АF

А 
,                                                                              (5) 

                                                          ZТ
DF

D
.                                                                              (6) 

Соответственно, признаками для определения ситуации будут отклонение от среднего 

времени прибытия DА на основании распределения частот времени прибытия F
А
 по 

известным зонам и отклонение от среднего времени убытия DD на основании распределения 

частот времени убытия F
D
 по известным зонам. 

Время пребывания в зоне. На основании предыдущих рассуждений введем признак 

“Время пребывания в зоне” Т
S
. Отношение по этому признаку показано выражением (7).  

                                                         ZТ
SF

S
.                                                                                (7) 

Для распознавания ситуаций необходимо рассчитать отклонение DS от среднего 

времени пребывания в зоне. Шкала числовых значений отклонений должна быть 

интерпретирована в нечетких лингвистических значениях. 

Таким образом, в пространство признаков S входят: 

– множество географических категорий  GС={С, СТ, В, LUA}; 

– отклонения от средней скорости DQ , определенное на основании распределения 

частот скоростей движения F
VТ

 по времени суток; 

– отклонение от среднего времени прибытия DА, определенное  на основании 

распределения частот времени прибытия F
А
 по известным зонам; 

– отклонение от среднего времени убытия DD, определенное  на основании 

распределения частот времени убытия F
D
 по известным зонам; 

– отклонение от штатного времени пребывания DS , определенное на основании 

распределения частот времени пребывания F
S 
в известной зоне. 
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Вступ. Інтелектуальна система є прикладним програмним забезпеченням, яке дозволяє 

приймати високоточні ефективні рішення на основі експертних знань, які зберігаються в 

спеціальній базі знань [1]. При вирішенні задачі таке програмне забезпечення моделює 

логіку експерта в прикладній області. 

Застосування інтелектуальних систем доцільно при вирішенні поганоформалізованих 

задач. Наприклад: неповні вихідні данні, велика кількість вхідних даних, відсутність 

алгоритму вирішення завдання, неможливість виразу рішення через функцію. В багатьох 

існуючих інформаційних системах відсутній функціонал персоніфікації пацієнта та 

можливості самостійно навчатися. 

Комп’ютерні технології давно застосовуються в медицині. При цьому застосовуються 

об’єктивні методи по виявленню симптомів. Але сучасні системи не адаптовані під 

психіатрію. Причиною є складність класифікації діагнозів та виявлення симптомів. 

Матеріали дослідження. Для запобігання суспільно-небезпечних діянь, скоєних 

особами з психічними захворюваннями, необхідно постійно вдосконалювати профілактичні 

інструменти. 

Питання про оцінку суспільної небезпеки психічно хворої людини є завданням, яке 

важко формалізується. В ході його рішення лікар-психіатр повинен враховувати велику 

кількість факторів, до яких відносяться як поточний психічний стан так і окремі особистісні 

характеристики пацієнта. Як правило, людина не в змозі обробити всі характеристики та бере 

до уваги тільки найбільш значущі характеристики, такі як поточний стан пацієнта, наявність 

суспільно-небезпечних діянь в минулому, наявність судимостей. Проте, існує значна 

кількість ситуацій, коли навіть пацієнт, який здійснював в минулому суспільно небезпечні 

діяння в силу різних факторів, таких як зміна антисоціального кола спілкування на 

просоціальне, підвищення рівня доходу, має низький ризик здійснення суспільно-

небезпечних діянь. 

Не можна категорично стверджувати, що лікар-психіатр, що володіє достатнім 

досвідом, залишить поза увагою настільки вагомі чинники в анамнезі пацієнта, але факт, що 

в існуючій в Україні медичній практиці не вироблені однозначні методики оцінки ризику 

здійснення суспільно-небезпечних діянь на підставі характеристик пацієнта. В силу цього 

лікарська комісія при прийнятті рішення, наприклад, про постановку на активне диспансерне 

спостереження спирається на власний емпіричний досвід [2]. 

Структура інтелектуальної системи складається з наступних компонентів, зображених 

на рисунку 1 [3]: база знань; база даних; компонента придбання знань; компонента пояснень; 

діалогова компонента; інтерпретатор. 

Динамічні інтелектуальні системи містять ще дві компоненти: компонента 

моделювання та компонента зв’язку з зовнішнім середовищем. Такі інтелектуальні системи 

відрізняються від систем, які дозволяють розпізнавати стан, шляхом статистичної обробки 

інформації [4]. Їх завдання – імітація логіки працівника медичної сфери з урахуванням 
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наявної бази знань в певній сфері медицини. У такій базі знань міститься повна інформація 

про ознаки – їх значимості, взаємозв’язки, рівні вираженості. Сюди включаються дані про 

патогенез хвороб, взаємовідносини різних симптомів, етіології проблем. 

 

Діалогова 

компонента

Компонента 

пояснень

Компонента 

придбання знань

ІнтерпретаторБаза знань База даних

  

Рис. 1 Структура статичної інформаційної системи 

 

Ефективність інтелектуальної системи залежить від здатності програми або фахівця в 

медичному секторі правильно інтерпретувати наявну інформацію [5]. 

Процес підтвердження рішення, прийнятого системою, базується на диференціюючих 

ознаках або оцінці правдоподібності гіпотези. З практичної точки зору ключовими аспектами 

інтелектуальної системи є: видача гіпотези про стан людини (для оцінки застосовується 

група параметрів і правил); проведення додаткового опитування медичного працівника щодо 

ознак, які підтверджували або спростовували запропоновану гіпотезу. 

Висновки. З метою підвищення точності та ефективності роботи експертної комісії 

лікарів психіатрів розроблена інтелектуальна система, функціонал якої дозволить 

оперативно обробляти повний список характеристик пацієнта: як поточний психічний стан 

пацієнта, так і його особистісні характеристики. 

Були побудовані аналітичні моделі інтелектуальної системи, що включають механізм 

формування функцій приналежності та базу правил; побудовані процедурні моделі 

прикладної інтелектуальної системи; розроблений інтерфейс прикладної інтелектуальної 

системи для користувача. 

Створена інтелектуальна система визначення ризику соціальної небезпеки дозволяє 

вирішувати практичну задачу – підвищення ефективності роботи лікарської комісії про 

постановку / зняття пацієнта на / з активне диспансерне спостереження (АДС) та оцінка 

суспільної небезпеки пацієнта лікарем-психіатром з можливістю вибора типу примусових 

заходів медичного характеру. 
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Вступ. Автоматизоване робоче місце (АРМ) лікаря сімейної медицини призначене для 

надання позалікарняної медичної допомоги населенню та проведення комплексу 

профілактичних заходів, спрямованих на зниження захворюваності.  

Сучасні інформаційні система є основою сучасних медичних закладів, щодо створення 

електронного обліку персоналу та пацієнтів, а ведення історії хвороб та призначення ліків та 

супутніх документів [1–3]. У такій ситуації на перший план виходять.  

Матеріали дослідження. Для створення програмного забезпечення автоматизованого 

робочого місця лікаря сімейної медицини необхідно вирішити такі задачі:  

1. Розробити базу даних в SQL Server 2014 Management Studio, яка буде регіструвати 

пацієнтів та персонал, буде вести картку пацієнта та буде відображати його приписане 

лікування.  

2. Реалізувати програмний додаток за допомогою обраного Visual Studio 2015 на мові 

С#. Структура бази даних у програмі Rational Rose [4, 5].  представлена на рис. 1. 

У базі даних представлено сім таблиць: процедури, лікування, пацієнт, картка пацієнта, 

діагноз, працівники та посада.  

У таблиці «Процедури» будуть вестись процедури, які існують в медицині.  

У таблиці «Лікування» буде додаватись процедури, після його надходження.  

У таблиці «Пацієнт» буде проводитись реєстрація пацієнта при першому надходженні.  

У таблиці «Картка пацієнта» буде вестись історія процедури, хвороб, які були, а також 

додаватись нові.  

У таблиці «Діагноз» будуть знаходитись діагнози, які лікар буде ставить пацієнту.  

У таблиці «Працівники» буде представлений робочий персонал.  

У таблиці «Посада» буде вводитись посада робочих. 

Дана база даних розробляється на SQL Server 2014 Management Studio. SQL Server 

допомагає реалізувати весь потенціал новітніх технологічних тенденцій, підтримуючи 

гібридну обробку транзакцій, розширену аналітику і машинне навчання, мобільний бізнес-

аналітику, інтеграцію даних, обробку запитів з шифруванням і роботу з транзакціями в 

оперативній пам'яті.  

Також перевагою Visual Studio є наявність розвинутих функцій графічного інтерфейсу 

середи розробки та пропонує ряд високорівневих функціональних можливостей, які виходять 

за рамки базового управління кодом [6]. 

Visual Studio 2015 має можливість підключати бази даних SQL Server Management 

Studio без втрат структури даних. C # входить в першу п'ятірку найпопулярніших мов 

програмування 2018 року у багатьох компаніях.  

Наявність великої кількості бібліотек і шаблонів, що дозволяють не витрачати час на 

винахід коду, який вже присутній в С #. 
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Рис. 1. База даних АРМ лікаря сімейної медицини. Використовується Rational Rose 

 

Висновки. Таким чином, реалізація бази даних автоматизованого робочого місця 

лікаря сімейної медицини дозволяє завдяки використанню SQL Server Management Studio та 

С # для програмування додатку АРМ, дозволяє ефективно розробити програмне 

забезпечення. 
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Вступ. Оцінка ефективності просування – невід’ємна функція менеджменту. 

Підприємницька філософія обумовлює певне ставлення до процесу просування і його 

фінансування, а саме: інвестиційне. Сукупність сучасних соціально-економічних і 

технологічних факторів та можливостей створює основу для кардинальної зміни підходів, 

процедур і результатів вимірювання ефективності просування, формує умови для якісного і 

кількісного зсуву в сфері технологій оцінки ефективності просування [1]. 

Зазначимо плюси і мінуси пошукового маркетингу. Беззаперечною перевагою є досить 

широке охоплення аудиторії, величезний об'єм трафіку (від 20% до 80%), довгограюча 

стратегія, яка має стійкі результати при правильному підході, тривалий ефект (навіть якщо 

ви кинете займатися SEO). До недоліків пошукового маркетингу слід віднести наступні: 

довго, дорого, немає гарантій результату, складно прогнозовані терміни досягнення 

результату, можливість санкцій від пошукових машин. 

Але не зважаючи на це, сучасна система просування інтегрує on-line і off-line 

просування. А, отже, метрики ефективності, що застосовуються в оцінці просування повинні 

прагнути до універсальності, і застосовуватись як для on-line, так і для off-line 

середовища [2]. 

Матеріали дослідження. Для обчислення критеріїв ефективності потрібно мати 

необхідну сукупність метрик. KPI – Key Performance Indicators (ключові показники 

ефективності) – спеціально розроблений набір метрик, який може бути використаний для 

оцінки ефективності будь-якого напряму діяльності. Система KPI є основою і для оцінки 

ефективності просування - як off-line, так і on-line.  

На практиці в системі KPI може виявитися набагато більше показників, ніж розглянуто 

нижче. Вони підбираються індивідуально для кожного проекту. Основними із них є: 

• Трафік. 

• Конверсія в покупки. 

• Видимість в пошуку (ранг). 

• Середній чек; кількість покупок на одного покупця. 

• CPC, CPO. 

• ROI.    

Трафік (англ. traffic – рух, транспорт) – у контексті пошукової оптимізації ця величина 

показує кількість відвідувачів сайту. Досягнути високих значень трафіку є найпершим 

завданням оптимізатора. Приклад трафіку сайту зображено на рисунку 1. 

Показник конверсії на сайті допоможе встановити, наскільки ефективно ресурс або 

канал реклами конвертує відвідувачів в клієнтів. Хоча для кожного регіону і проекту 

показник буде абсолютно різним, його значення має постійно зростати. 

Формула розрахунку конверсії: 

 
Кількість замовлень із сайту

Конверсія сайту х100%
Кількість користувачів сайту

 . (1) 
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Видимість в пошуку демонструє, наскільки добре сайт представлений в пошуковій 

системі. Приклад видимості сайту в пошуку зображено на рисунку 2. 

 

 

Рис. 1. Приклад трафіку сайту 

 

 

Рис. 2. Видимість сайту в пошуковій системі 

 

Аналіз середнього чека, дозволить налагодити роботу менеджерів, поліпшити повторні 

і додаткові продажі, а опрацювання додаткових блоків на сайті дасть можливість помітно 

збільшити цей показник. Як результат, прибуток інтернет-магазину збільшиться.  

Формула розрахунку середнього чеку: 

 
Кош ти

Середній чек
Замовлення

 . (2) 
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Вартість замовлення (англ. CPO - cost per order) – це показник продуктивності реклами. 

Являє собою відношення бюджету рекламної кампанії до кількості покупок або замовлень 

рекламованої послуги. СРО сайту показано на рисунку 3. 

 

 

Рис. 3. Розрахунок СРО сайту 

 

Важливим критерієм є повернення інвестицій, вкладених в рекламний канал (ROI). 

Розрахувати його можна за такою формулою: 

 
Отриманий дохід з рекламою Витрати на рекламу

ROI х100%
Витрати на рекламу


 . (3) 

Висновки. На основі KPI можна комплексно та об’єктивно «виміряти» ефективність 

інтернет-маркетингу, що дозволить коректно розподіляти ресурси сайтів і покаже 

доцільність їх використання, а також дасть можливість планування й прогнозування 

результатів оптимізації та просування сайту. 
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Вступ. Сьогодні в Україні зберігається значна кількість застарілого військового 

озброєння, в т. ч. стрілецьких і артилерійських боєприпасів. При таких умовах боєприпаси 

тривалого зберігання через неконтрольованості параметрів зберігання формують екологічну 

небезпеку. Зниження рівня екологічної безпеки пов’язане зі збільшенням термінів життєвого 

циклу (старіння) порохів. Саме ступінь старіння визначає методи і засоби повторного 

використання зберігаються порохів, в тому числі в якості сировини для виробництва 

стрілецьких порохів або промислових вибухових речовин і є найбільш перспективним з 

еколого-економічної точки зору. 

Матеріали дослідження. Сучасний стан запасів боєприпасів, що знаходяться в 

збройних силах України характеризується тим, що: 

– практично весь запас артилерійських пострілів знаходиться за межами гарантійного 

терміну їх зберігання;  

– загальна кількість боєприпасів значно перевищує потреби оборонного відомства; 

– частка боєзапасу бойове застосування та довготривале зберігання, якого заборонено 

постійно збільшується. 

Це становище ускладняється відсутністю вітчизняного виробництва основних 

номенклатур артилерійських припасів. Таким чином весь запас артбоєприпасів, з метою 

здійснення його контролю, вимагає поділу на дві частини. Перша, так звана активна частина, 

об’єднує боєзапас бойове застосування та довготривале зберігання, якого дозволено. 

Пасивна частина містить в собі надмірні запаси, запаси боєприпасів, що потребують ремонту 

та утилізації. При цьому пасивна частина сукупного боєзапасу значно перевищує активну, а 

процес старіння компонентів боєприпасів ще більш підсилює цю різницю, збільшуючи обсяг 

другої частини і скорочуючи першу [1].  

У цій обстановці для активної частини боєзапасу сучасними доступними засобами 

періодично повинні оцінюватися:  

– ефективність (дійсність) стрільби;  

– безпеку бойового застосування артилерійського озброєння і службового поводження з 

артилерійськими боєприпасами;  

– надійність боєприпасів (можливість довготривалого зберігання). 

Сказане вище необхідно доповнити тим, що система управління запасами боєприпасів 

повинна бути здатна аналізувати і прогнозувати зниження ефективності їх бойового 

застосування за рахунок біофізичних факторів. Для пасивної частини, яка при значному 

збільшенні її обсягу і неможливості її зменшення через відкладених термінів утилізації і 

необхідна оцінка:  

– безпечне службового поводження;  

– наслідки, пов’язаних з подальшим зберіганням.  
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Боєприпаси з простроченим гарантійними термінами зберігання, які не можна 

використовувати за прямим призначенням, утилізують, для чого їх розбирають на окремі 

компоненти, і вирішують питання про подальше використанні їх в народному господарстві. 

Через велику кількість таких боєприпасів вони зберігаються в умовах неконтрольованого 

впливу температури і вологи. Виходячи з того, що гарантійні терміни зберігання 

боєприпасів(порохів) розраховувалися з прийнятою температурою зберігання на певну 

кліматичну зону при відсутності дії вологи, розрахувати можливі терміни подальшого 

безпечного зберігання через відсутність даних по температурі і умов зберігання не 

представляється можливим [2]. 

Що зберігаються в таких умовах піроксилінові пороху (розгерметизація боєприпасу, 

підвищена температура навколишнього середовища) представляють собою об’єкт підвищеної 

екологічної небезпеки. При цьому екологічною небезпекою володіють як компоненти пороху, 

так і продукти їх руйнування в процесі зберігання. Процес руйнування буде прискорюватися 

при підвищенні температури і участі в цьому процесі вологи [3] але сповільнюється 

присутністю в поросі дифениламина. 

Сучасні форми реалізації продовження термінів експлуатації боєприпасів, не 

передбачають через трансформаційних змін експлуатаційних норм в залежності від 

«календарного» терміну зберігання боєприпасів. При збільшенні термінів зберігання не 

змінюється:  

– кількість відбираються виробів з контрольованої партії; 

– обсяг контрольованих характеристик;  

– періодичність проведення контрольних випробувань. 

Висновки. При сучасному стані запасів артилерійських боєприпасів необхідний 

перехід від системи контролю їх стану до системи моніторингу. Структура системи 

моніторингу боєприпасів повинна відповідати раціональному поєднанню експериментальних 

і аналітичних модулів, що забезпечить її високу пропускну здатність і мінімізацію 

фінансових витрат на виробництво одного дослідження. У сучасних умовах система 

моніторингу боєприпасів повинна базуватися на експрес-методи неруйнівного контролю. 
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Вступ. Різні порушення виробничого  процесу часто призводять до несвоєчасного 

виявлення передумов аварій обслуговуючим персоналом і служать причиною помилкових 

рішень з управління процесом. Тому виникає завдання виявлення та ідентифікації можливих 

порушень в ході процесу виробництва окатишів на стадіях їх виробництва. Завданням є 

забезпечення раннього виявлення відхилень від нормального характеру протікання процесу і 

можливість оперативного управління ним з метою своєчасної ліквідації цих відхилень за 

допомогою видачі рекомендацій по їх запобіганню. Однією з важливих, важко 

контрольованою операцією, є відпал окатишів, тому важливим є збільшення глибини 

діагностування температури відпалу.  

Матеріали дослідження. Розрізняють активний і пасивний підходи до задачі 

підвищення відмовостійкості управління теплогенеруючим об’єктом. Пасивний підхід 

передбачає, що система управління спочатку розробляється робастною або адаптивною, що 

дозволяє забезпечив, адаптацію до змін в системі, викликаним неполадками. При такому 

підході клас можливих неполадок обмежується "малими" дефектами. 

Основою активного підходу є формування нових законів управління для компенсації 

впливу неполадок на систему. Підхід є більш ефективним, але і більш трудомісткий в 

реалізації, так як існуючі методи вимагають попереднього виявлення, локалізації можливих 

неполадок і оцінки їх величини (ідентифікації). Крім того, для вирішення завдання 

підвищення відмовостійкості при виявленні несправності може формуватися управління, що 

забезпечує повну розв'язку з впливами, що викликають дефекти. Незважаючи на те, що такий 

метод ефективний в умовах неможливості (або недоцільності) оцінки величини дефектів і 

дозволяє скоротити тимчасові витрати па формування нового управління, найчастіше він 

неможливий в силу структури системи. 

При створенні інтелектуальної системи відмовостійкого управління, фактично, 

необхідно створити систему, яка повинна володіти частково самосвідомістю, що може 

наблизити подібну систему до штучного інтелекту вищого порядку, тобто наближеному до 

біологічного. 

Інтелектуалізація систем відмовостійкого управління може мати кілька напрямків: 

– інтелектуалізація окремих елементів, що включає: 

- діагностування; 

- відновлення; 

- супервізирне управління; 

– комплексна інтелектуалізація, яка є підсумком роботи по перерахованим вище 

напрямками; 

– системна інтелектуалізація. 

Якщо перші два розділи в цілому зрозумілі, то третій пункт вимагає пояснень. Під 

системною інтелектуалізацією розуміється монолітне інтелектуальне рішення, яке включає в 

себе функції діагностики неполадок і синтезу стратегії усунення неполадок без необхідності 
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складання бази (графа) неполадок. Причому, система, оснащена подібним відмовостійким 

регулятором, в цілому за своєю поведінкою буде схожа на робастні або адаптивні, хоча в 

дійсності не є такою. 

На даний момент існує два глобальних підходу для інтелектуалізації систем: 

нейромережевого управління і нечітке управління. Також існує гібридний підхід, що поєднує 

ці напрямки; neuro-fuzzy управління. 

Для розгляду інтелектуальних відмовостійких систем має сенс почати з 

інтелектуалізації окремих елементів. 

В якості одного з підходів до інтелектуалізації можна запропонувати наступний: 

1. На базі телеметрії об'єкта і системи управління формується сигнал відсутності 

несправності або ймовірність якогось класу несправності; 

2. Для кожного ідентифікованого класу несправності є синтезований для неї "макет" 

рішення несправності. За допомогою засобів інтелектуального управління (наприклад, neuro-

fuzzy) проводиться настройка параметрів додаткового регулятора, до оптимальних за 

конкретних параметрах несправності. 

3. По закінченню процесу відновлення перехід до кроку 1. Основним мінусом підходу з 

використанням нейронних мереж є відсутність великого масиву даних для навчання мережі, 

що призводить до необхідності використання даних, отриманих шляхом моделювання 

несправності. 

Можливі несправності необхідно розділити на два класи: «м'які» та «жорсткі». Жорсткі 

несправності характеризуються різким (відносно швидким) зміною параметрів або структури 

оператора елементів системи управління. М'які несправності характеризуються плавними 

(щодо повільними) змінами параметрів або структури операторів. Жорсткі несправності 

більш прості в діагностиці, так як вносять в динаміку системи руху з невластивими для неї 

частотними характеристиками. М'які ж несправності не вносять значних змін в спектр 

вихідних сигналів і значно складніші у виявленні, крім того, як правило, їх виявлення може 

вимагати значної тривалості спостережень для аналізу. 

Несправності можна розділити на сигнальні і системні. 

Сигнальна несправність - несправність, яка характеризується різними спотвореннями 

сигналів в каналах передачі даних, при відсутності змін параметрів і структури самого 

об'єкта. Сигнальна несправність безпосередньо не впливає на динаміку об'єкта управління. 

Системні несправності поділяються на параметричні, структурні і топологічні [2]. Системна 

несправність безпосередньо змінює динаміку об'єкта забезпечення відмовостійкості. 

Для аналізу можливостей діагностування несправностей необхідно побудувати відповідні 

моделі. 

Висновки. В роботі визначено шлях підвищення надійності системи управління 

теплогенеруючим об’єктом за рахунок інтелектуалізації системи відмовостійкого 

управління. Розглянуто підходи для до інтелектуальних відмовостійких систем та 

запропоновано алгоритм синтезу такої системи.  
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Вступ. Очевидно, що саме виробничий процес визначає ефективність і рентабельність 

підприємства в цілому. Але незважаючи на це, автоматизація управління на підприємстві 

починається, як правило, не з автоматизації задач управління виробничими процесами, а з 

автоматизації бухобліку, складського обліку, логістики, фінансів і так далі. Як зазначено в 

[1], перший етап автоматизації управління підприємством можна назвати боротьбою з 

хаосом. Другий етап автоматизації - це оптимізація бізнес-процесів, причому в першу чергу 

таких, які оптимізують виробництво з точки зору усього підприємства в цілому. І тільки 

потім справа доходить до автоматизації управління власне виробничими процесами - третій 

етап автоматизації управління підприємством. Присутність цього етапу на підприємстві 

свідчить про його "зрілість".  

Щоб виробничий процес забезпечував основні джерела економічної ефективності, він 

має бути вимірюваний і керований в on-line режимі. Забезпечення цих двох властивостей 

виробничого процесу може бути реалізоване системою оперативного управління ходом 

виробництва, яка покликана в режимі реального часу вирішувати дві основні задачі - 

вимірювання та управління виробничими процесами в умовах значних і швидких змін 

виробничого середовища. Виміри повинні забезпечувати оперативний й точний контроль 

поточного стану виробничих процесів і необхідних для них ресурсів. 

Матеріали дослідження. У загальній системі управління оперативне управління 

займає особливе місце, вирішуючи задачу організації планомірного руху виробництва з 

метою забезпечення випуску продукції у встановлені терміни і з найкращими економічними 

показниками. У ієрархії завдань управління виробництвом оперативне управління грає роль 

посередника між плануванням і виробництвом. Використовуючи сучасну термінологію, 

системи оперативного управління виробництвом з повною підставою можна віднести до 

MES (Manufacturing Execution System) - систем.  

Згідно з визначенням MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association, - 

міжнародна професійна асоціація, що об'єднує розробників і постачальників ПЗ для MES), 

MES - це «така автоматизована система управління виробничою діяльністю підприємства, 

яка в режимі реального часу оптимізує виробничі процеси: від вступу замовлення до випуску 

готової продукції». Слід зазначити, що деякі функції MES- систем можуть бути реалізовані у 

складі ERP- систем. Але принциповим тут є те, що MES оперує іншими об'єктами контролю 

та управління і в інших часових масштабах, і тому надає ряд можливостей, що доповнюють і 

розширюють функції ERP- систем [2]. 

Якщо «зверху» MES взаємодіють з ERP- системами, то «знизу» вони інтегруються з 

SCADA-системами, за допомогою яких підключаються різні датчики і контролери 

виробничого устаткування [3]. У системах масштабу підприємства місце розташування MES 

в якості проміжного шару між ERP і SCADA дозволяє їй виконувати функції інтегруючої 

платформи, що істотного полегшує обмін даними між додатками, розробленими різними 

фірмами у різний час та на різній техніці. Ця обставина дуже важлива, оскільки велике число 

ізольованих одна від однієї систем і додатків не дозволяє ефективно використати їх 

функціональність в режимі реального часу. Лише при інтеграції цих компонентів в єдиний 
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комплекс стає можливим оперативне управління виробництвом. У контексті цього слід 

згадати визначення MES, яке дає дослідницька компанія AMRC (Advanced Manufacturing 

Research Consulting): це функціональний шар інформаційної технології, який зв'язує бізнес-

планування і системи управління технологічними процесами для забезпечення досяжного, 

реалістичного виробничого плану. MES- функціональність дозволяє стежити за виробничою 

активністю з великою роздільною здатністю (години/хвилини) і забезпечити швидку реакцію 

на виробничі зміни [4]. 

Якщо розглядати виробничий процес як процес трансформації матеріалів з 

використанням людської праці і машинних ресурсів, то стає зрозумілим, що MES повинна 

дозволяти постійно управляти такою трансформацією та ресурсами, сприяючи зменшенню 

виробничого циклу, зниженню вартості продукції, поліпшенню якості. У порівнянні з 

системами ERP і MRPII, MES забезпечує реалістичнішу модель виробничого процесу за 

рахунок реальної оцінки потреби необхідних для нього ресурсів. Це відбувається завдяки 

точному визначенню дійсного часу виконання усіх етапів процесу і можливості постійного 

коригування виробництва, дозволяючи ефективно управляти головними виробничими 

ресурсами підприємства. 

Розглядаючи будь-яке виробництво, слід зазначити, що вирішення задач оперативного 

управління цим виробництвом не отримало належного розвитку, що пов'язано, головним 

чином, із стохастичним характером виробництва, низьким рівнем автоматизації планово-

облікових робіт, відсутністю системного математичного опису виробничих процесів і 

алгоритмів ефективного управління ними. Існуючі системи оперативного управління 

виробництвом сьогодні не задовольняють сучасним вимогам: практично повністю відсутня 

автоматизація робіт по плануванню, контролю і управлінню; як правило, наявна значна 

кількість документів з великою інформаційною надмірністю; невчасно поступає інформація. 

Розробка планів виробництва досить часто здійснюється вручну начальником цеху або його 

заступником на основі їх досвіду. Природньо, що ефективність таких планів дуже сумнівна. 

Більше того, інформація про реальний стан виробництва поступає з великим 

запізненням, що не дозволяє своєчасно здійснювати коригування планів. У цехах ведеться 

комп'ютеризована інформаційна база, що містить дані, які стосуються кожного 

технологічного процесу (технологічні карти процесу). Але актуалізація цієї інформаційної 

бази здійснюється шляхом ручного введення даних з технологічної карти і робиться це, як 

правило, один раз в день. Очевидно, що така інформаційна база може використовуватися для 

апостеріорного аналізу виробництва, для вирішення завдань по обліку праці і нарахування 

зарплати, але вона абсолютно не годиться для вирішення задач оперативного управління. 

На її основі не можна пов'язати планування з оперативним регулюванням ходу 

виробництва, що необхідно для підвищення рівня стійкості календарних планів шляхом 

синтезу оперативних планів, які грають у даному випадку роль керуючих впливів на хід 

виробництва. Коригування планів на основі оперативної інформації про стан виробництва з 

метою зменшення впливу різноманітних збурень на хід виробничого процесу - одна з 

основних функцій системи оперативного управління. 

Аналізуючи виробництво з точки зору оперативного управління, і враховуючи вимоги 

стандарту S95 «Enterprise-Control System Integration», що покриває прикладну 

функціональність MES- систем для широкого кола галузей, можна сформулювати перелік 

функцій, який має бути реалізований в системі оперативного управління виробництвом. 

Функції рівня бізнес-процесів:  

 визначення наявності та забезпечення використання ресурсів (сировини, запчастин, 

енергії, устаткування, персоналу і т. д.); 

 розробка основного плану виробництва; 

 розробка графіку ППР і заміни устаткування відповідно до потреб основного плану 

виробництва; 
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 визначення оптимального запасу ресурсів  

 розрахунок планового завантаження потужностей. 

Функції рівня виробничого управління:  

 збір та реєстрація даних по виробництву, запасам, робочій силі, енергії, запчастинам; 

 розробка календарного плану завантаження устаткування та безперервне його 

коригування залежно від фактичного стану виробництва; 

 контроль стану й розподілу ресурсів; 

 диспетчеризація виробництва; 

 моніторинг стану устаткування та аналіз виходу готової продукції; 

 управління якістю продукції;  

 аналіз продуктивності устаткування;  

 управління персоналом. 

Висновки. Проектування системи оперативного управління ходом виробництва слід 

робити з урахуванням вимоги її інтегрованості, як з АСУТП, так і з верхнім рівнем системи 

управління підприємством. При цьому доцільно враховувати вимоги до MES пакетного 

стандарту S95 (ANSI/ISA - 95-00.01-2000 «Enterprise-Control System Integration - Part1: 

Models and Terminology» (S95.01); ANSI/ISA - 95.00.02 - 2001 «Enterprise-Control System 

Integration - Part2: Object Model Attributes» (S95.02); ISA dSP95.03 «Enterprise - Control System 

Integration - Part3: Models of Manufacturing Operations» (S95.03)).  

Розробка і впровадження системи оперативного управління з вказаною 

функціональністю дозволить:  

 поліпшити контрольованість виробничого процесу, стану запасів, стану 

устаткування і персоналу;  

 своєчасно надавати виробничому персоналу повну і точну інформацію про стан 

виробництва;  

 оптимізувати оперативний план-графік завантаження технологічного обладнання; 

 збільшити вихід придатної продукції і поліпшити її якість; 

 підвищити коефіцієнт використання устаткування; 

 зменшити витрати електроенергії. 
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Introduction. The microcontrollers are an important part in a wide range of engineering 

applications. Most electronic devices nowadays use microcontroller chips. Microcontroller 

programming courses are currently taught in all universities in the world. The classical method of 

teaching such courses is based on theory and little practical sessions. But many first-year university 

students face microcontrollers programming for the first time, so learning typical programming 

languages is not efficient because of lack knowledge and experience in programming principles. In 

this paper, a new approach is proposed for the teaching of microcontroller programming basics. 

This new approach enables students to learn the practical basics of microcontrollers programming 

through developing real projects. 

Materials of research. Many educator are looking for new approaches for teaching 

microcontrollers [1,2]. But in Ukrainian realities we think mBlock is more accessible. It is a 

Scratch-based programming environment for microcontrollers and items connected (relays, LEDs, 

etc.). Initially it was developed for MakeBlock products, but now it also supports other Arduino-

based platforms. It makes programming as easy as building blocks. But its functionality is sufficient 

for developing quite complex projects based on microcontrollers. 

Because of its simplicity and clarity, mBlock can be used to teach microcontroller 

programming to students who do not have experience in Arduino C or Python. Ready-made 

learning materials with examples and tasks for self-study allow students to acquire skills in 

microcontrollers programming. And the ability to use mBlock without downloading additional 

software simplifies and enhances the training. After mastering mBlock and obtaining initial 

knowledge in microcontroller programming, students will be able to learn more complex and more 

functional development environments. 

As an example, let us consider the implementation of the simplest mobile robot (Fig.1). 

 
Fig. 1. Functional diagram of mobile robot 
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In this diagram, the robot goes around obstacles, the ultrasonic rangefinder transmits 

information about the distance to an obstacle, the robot stops and looks for ways to detour, turns 

and moves in the right direction. 

Typical microcontroller programming has rather long and complicated form for an 

inexperienced student. However, in mBlock environment the program is much shorter, but more 

understandable for beginners (Fig. 2).  

 
Fig. 2. mBlock environment 

The main elements used in this example can be presented as follows. 

 When Arduino Uno starts up - the beginning of the program.  

 
 Forever {} - an infinite void loop, the rest of the elements are placed in it, it is executed all the 

time, so the microcontroller will be connected to the power supply. 

 
 If {} - the branch operator, which checks the logical expression placed in the «if» clause, and if 

the logical expression is true, it proceeds to the execution of the statements placed inside the 

branch body. There is also a version of «if <> then {} else {}» branch in which a number of 

commands are added that will be executed if the logical expression is not true in the «if <>» 

statement. 

 
 

 Less, more, equals, or - boolean expressions used for testing truth conditions. 
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 Wait <> seconds - the delay which the operator uses while working with different moving 

elements to ensure the execution of the program. 

 
 Read ultrasonic sensor – the operator reads indicators with an ultrasonic rangefinder. 

 
 Set digital pin <> output as <> - the operator provides a signal from the digital pin to control 

the operation of connected devices. 

 
 Set servo pin <> angle as <> - the operator which determines the angle of servo rotation at a 

given degree. 

 
 

Conditional operators, output control operators and others appear much clearer for the 

beginner, it makes possible to acquire microcontrollers programming basics effectively. 

So mBlock has a lot of pros for teaching microcontrollers programming: easy to learn; visual 

project stages or event visual interpretation; availability of Python or C ++ for project view 

depending on the microcontroller used; detailed manual for training; additional online libraries are 

not required for project development. But there are some cons, too: debugging of the developed 

project is not available; projects functionality is limited. 

Conclusion. mBlock can be considered as a new approach to teaching microcontroller 

programming to engineering students at universities and technical colleges. The proposed method is 

based on using mBlock environment as a design tool to solve engineering problems and acquiring 

basic programming skills rather than spending considerable amount of time to teach programming 

language to unexperienced students. 
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Вступ. Сучасний етап розвитку ринкових відносин вимагає від підприємств активних 

дій щодо підвищення ефективності їх функціонування, конкурентоспроможності послуг та 

продукції. Оцінка ефективності виробничої діяльності, управлінських рішень, витрат 

економічних ресурсів, а також конкретні технології та засоби забезпечення ефективного 

функціонування підприємств викликають особливий інтерес у економістів, обумовлюючи 

тим самим актуальність тем и дослідження [1].  

Матеріали дослідження. Для обчислення критеріїв ефективності потрібно мати 

необхідну сукупність первинних даних, які відображають реальні виробничі процеси та стан 

системи господарювання за всіма її напрямками. Механізм розрахунку критеріїв 

ефективності такий:  

1. Ефективність підприємницької діяльності, визначають шляхом ділення 

реалізованої продукції на сукупну величину ресурсів або відношення прибутку до сукупної 

величини ресурсів: 

СВР

П

СВР

РП
Еф

пд
 ,                                                         (1) 

де РП – реалізована продукція, П – прибуток, СВР – сукупна величина ресурсів. 

Критерій ефективності підприємницької діяльності використовується для оцінки якості 

роботи підприємства і ефективності управління підприємством та роботи підприємства. 

Ефективність підприємницької діяльності відображає наступні показники: дохід, прибуток і 

рентабельність, а також коефіцієнти, що характеризують фінансову діяльність підприємства. 

2. Ефективність затрат визначають як відношення реалізованої продукції до витрат 

виробництва або відношення прибутку до витрат виробництва: 

ВВ

П

ВВ

РП
Еф

З
 ,                                                            (2) 

де ВВ – витрати ресурсів. 

Критерій ефективності затрат використовується для оцінки затрачених ресурсів які 

були або будуть використані для реалізації продукції або для прибутку. 

Найвища ефективність підприємницької діяльності або ефективності затрат існує тоді, 

коли результат прагне до максимуму, а витрати до мінімуму 

3. Критерій ефективності використання капіталу визначають як відношення 

реалізованої продукції до сукупної величини ресурсів: 

СВР

РП
Еф

к.вик
 ,                                                              (3) 

Критерій ефективності використання капіталу застосовуються при оцінці фінансового 

стану і ділової активності підприємства. Він використовується для оцінки здатності 

підприємства отримувати достатній прибуток на інвестиції; прогнозування величини 

прибутку. 

4. Критерій ефективності капітальних вкладень визначають як відношення щорічного 

приросту прибутку до суми капітальних вкладень: 

                                                 
*
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КВ

П
Е

р


 ,                                                                  (4) 

де ∆П – приріст прибутку, КВ – капітальні вкладення.  

Цей критерій дає можливість оцінити, наскільки продуктивна праця на підприємстві, 

наскільки ефективна політика вкладень та продажів підприємства. Висока рентабельність 

капітальних вкладень сприяє розширенню потужності підприємства. 

5. Критерій продуктивності праці визначають як відношення обсягу реалізованої 

продукції до витрат живої праці: 

ЖП

РП
ПП  ,                                                                 (5) 

де ЖП – жива праця. 

За допомогою критерію продуктивності праці можна охарактеризувати здатність 

робочих створити своєю працею продукцію або послугу за певний час. Продуктивність праці 

дозволяє оцінити ефективність праці як окремого працівника, так і колективу підприємства. 

Перераховані вище критерії здебільшого характеризують економічну ефективність 

використання ресурсів і здійснення витрат [2]. 

Висновки. У процесі дослідження було проведено оцінку сучасної ефективності 

функціонування підприємств. Розглянуто механізм для розрахунку показників ефективності. 

За допомогою цього механізму можна визначити стратегію розвитку, розробити плани дії та 

прогнози на подальші перспективи ефективності розвитку, встановити результати 

використання витрачених ресурсів які використовувалися для прибутку. 
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Вступ. Використання систем електронного документообігу дозволяє значно підвищити 

продуктивність праці діловодного персоналу, скорочує час, що витрачається на реалізацію 

бізнес-операцій (БО). На більшості підприємств існує сформована система документообігу. 

Багато в чому підвищення продуктивності офісних підрозділів залежить від особливостей 

документообігу на підприємстві, але не можна виключати і людський фактор. Особливості 

роботи співробітників із системою електронного документообігу свідчать, що можуть 

виникати певні проблеми або затримки, які також необхідно відстежувати, враховувати й 

аналізувати [1].   

Отже, підвищення ефективності роботи управлінських підрозділів неможливе без 

оперативного аналізу особливостей документообігу кожного підрозділу підприємства і подій 

в самій системі в процесі її використання 2.  

Низька ефективність системи електронного документообігу заважає розвитку 

підприємства, так як вчасно не отримана інформація або документ часто веде до втрати часу, 

грошей або нових можливостей 2. 

Матеріали дослідження. У рамках науково-дослідної діяльності кафедри 

автоматизації та інформаційних систем створено підсистему диспетчеризації та моніторингу 

руху документів в системі електронного документообігу виконавчого комітету міської ради 

1. Підсистему реалізовано у вигляді комплексу програмних засобів-прототипів 3-5 (у 

подальшому – комплекс). Основне призначення комплексу полягає в закладенні основи для 

розробки сучасної системи електронного документообігу виконавчого комітету міської ради.  

Основною метою створення комплексу є реалізація прототипу ядра системи  

електронного документообігу виконавчого комітету. 

Комплекс вирішує такі завдання: 

– забезпечення реєстрації та зберігання електронних копій вхідних, вихідних і 

внутрішніх документів; 

– забезпечення для багатьох користувачів роботу над електронними документами – 

створення, редагування, підтримка версій, пошук документів; 

– прозорий механізм узгодження, що забезпечує повне інформування учасників 

процесу узгодження і зацікавлених осіб про поточний статус документа і його маршрут; 

– єдиний механізм наскрізного контролю виконання документів; 

– простий та адаптивний інтерфейс. 

Комплекс має в своєму складі інструменти, що дозволяють керівному складу 

отримувати статистичні дані: про обсяг документообігу; про показники виконавської 

дисципліни з метою їх подальшого аналізу і прийняття управлінських рішень. 

До основних функціональних можливостей комплексу можна віднести: 

– підтримка територіально-розподіленого режиму роботи; 

– аутентифікація користувачів; 

– підтримка XML-формату; 
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– організація автоматичного резервного копіювання. 

– ведення реєстраційної картки (далі - РК) документів; 

– приєднання до РК додаткових файлів; 

– формування і використання шаблонів адрес, кодів документів та самої РК; 

– реєстрація документа та контроль заповнення обов'язкових полів в РК; 

– перевірка на дублювання при реєстрації; 

– встановлення хронологічних та логічних зв'язків між документами; 

– отримання інформації про виконавську дисципліну; 

– наявність інтерфейсу «Кабінет» для забезпечення можливості ознайомлення з 

текстом документа і виконання ряду функцій (розгляд, узгодження, підписання, 

затвердження, накладення резолюції) без відкриття інших програмних додатків; 

– інтеграція з поштовим клієнтом Microsoft Outlook і редактором Word; 

– підтримка декілька версій одного документа; 

– генерація нагадувань і повідомлень про наближення, порушення термінів виконання 

документів; 

– можливість постановки термінів виконання завдань з урахуванням графіків роботи; 

– контроль за розглядом, виконанням документів і доручень в розподіленій системі; 

– ведення обліку документів. 

З точку зору інформаційної безпеки комплекс забезпечує: аутентифікацію 

користувачів, для обмеження доступу до системи; розмежування прав доступу користувачів; 

шифрування даних. 

У модулі диспетчеризації і маршрутизації підтримуються процеси: 

– створення кабінету користувача та авторизація; 

– призначення ролі або сукупності ролей під окремі види документів; 

– призначення заступників за ролями; 

– фіксація в РК зауважень по документу; 

– реєстрація вхідних і створення РК вхідного документа; 

– створення РК вихідного документа і створення документа; 

– прикріплення до РК додаткових документів та інших електронних даних; 

– призначення маршруту узгодження; 

– маршрутизація вхідного документа; 

– формування стандартних маршрутів для окремих видів документів; 

– при виникненні колізій при проходженні електронного документа (неправильне 

введення даних, неправильна адресація і т. ін.) здійснюється корекція процесу шляхом 

анулювання поточної версії документа. Повідомлення про анулювання надсилається всім 

учасникам процесу, які вже були задіяні в обробці документа. Ці події реєструються в лог-

файлі історії документа; 

– при відсутності на робочому місці співробітника, якій винен погоджувати документ, 

здійснення заміни зі списку заступників з корекцією прав доступу за необхідністю. 

У модулі моніторингу підтримуються процеси: ведення лог-файлу історії документа; 

збір даних про витрати часу на виконання кожної операції; формування та застосування 

довідника норм часу на виконання типових операцій з документами; порівняння 

розрахованих витрат часу з нормативними значеннями показників;  фіксація значень 

перевищення часу в лог-файлі; аналіз перевищення витрат часу і генерація нагадувань; 

занесення дати і часу виконання кожної операції над електронним документом до РК. 

Контроль коректності даних забезпечується реалізацією функцій форматного і 

логічного контролю як на рівні користувача форм, так і на рівні застосування необхідних 

обмежень на таблиці баз даних. 
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Для зберігання даних використовується СУБД, засобами якої виконуються необхідні дії 

по запису, оновленню, обліку змін і резервного копіювання даних; при необхідності 

відновлення даних у разі збою застосовуються засоби СУБД. 

У програмному забезпеченні реалізовані заходи щодо захисту від помилок при введенні 

і обробці даних, що забезпечують функціонування комплексу. 

Висновки. Комплекс, що розроблюється, являє собою платформо-незалежний додаток, 

що включає наступні шари:  

– рівень призначеного для користувача інтерфейсу (UI) для забезпечення доступу 

користувачів до функцій системи; 

– рівень бізнес-логіки (Business Logic Layer), що представляє собою набір програмних 

сервісів, що виконуються на сервері додатків і реалізують всю бізнес-логіку і 

загальносистемні механізми; 

– рівень даних (Data Layer), який реалізовано на основі промислової СУБД і мережі 

зберігання даних; 

– рівень інтеграції (Integration Layer), призначений для взаємодії між компонентами 

комплексу і суміжними системами реалізований на основі промислових інтеграційних 

продуктів. 

Поділ комплексу на окремі незалежні шари забезпечує можливість масштабування 

кожного шару комплексу окремо з використанням кластерних технологій і механізмів 

балансування навантаження. 
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Вступ. Побудова цифрової моделі рельєфу використовується під час проектування 

об’єктів  будівництва та ландшафтного дизайну для оцінки обсягів насипів і ґрунту, 

визначення тимчасових змін (зрушень) штучних насипів залізних і автомобільних доріг 

особливо в гірських районах, на узбережжях морів та ін. [1]. Часто цифрова модель рельєфу 

будується по зображеннях, отриманих з безпілотного літального апарату [2]. У зв’язку зі 

зростанням роздільної здатності засобів реєстрації, космічні апарати стають 

найважливішими джерелами для побудови цифрових моделей рельєфу та цифрових моделей 

місцевості, що включають також дані про висоту будівель, споруд та ін. [3]. 

Матеріали дослідження. Детальна схема етапів інформаційної технології побудови 

цифрової моделі рельєфу зображена на рисунку 1. 
 

Опорні точки
Вихідні 

зображення

Обчислення RPC

Уточнені RPC для вихідних 

зображень

Фундаментальна матриця

Ректифікація

RPC для ректифікованих 

зображень

Ректифіковані 

зображення

Зіставлення 

зображень

Відповідні точки 

на зображеннях

Знаходження тривимірних 

координат для кожної пари 

відповідних точок

Карта 

диспарантності

Цифрова модель 

рельєфу
 

Рис. 1 – Структурна схема інформаційної технології побудови цифрової моделі рельєфу 

 

Перший етап технології – уточнення RPC-коефіцієнтів (RPC – Rational Polynomial 

Coefficients) [4]. Даний етап може виконуватися як в разі наявності, так і при відсутності 
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метаінформації у вигляді файлу, що містить RPC-коефіцієнти. Набори шуканих RPC-

коефіцієнтів є параметрами моделі формування зображення камерою супутника: 

qs

ql
Y

T

T

 ,  
qn

qr
X

T

T

 .                                           (1) 

Тут Y, X – нормалізовані координати точки зображення, вектор q складений з різних 

ступенів координат тривимірної точки, отриманих шляхом нормалізації відповідних 

геодезичних координат h,,  : 

SSS h

hh
HLP

000
,,

















, (2) 

де h,,   – широта, довгота, висота відповідно, 000 ,, h  – нормалізовані параметри зміщення, 

sss h,,   – нормалізовані параметри масштабування. 

Наступний етап технології – ректифікація різноракурсних зображень, тобто 

здійснюється перетворення, в результаті якого відповідні точки на зображеннях 

розташовуються в одних і тих самих рядках. У запропонованій технології процес вибору 

точок для формування фундаментальної матриці автоматизований. Попередньо точки 

розподіляються рівномірно по полю зображення в силу відомих вихідних RPC-коефіцієнтів, 

а потім в інтерактивному режимі користувач відкидає або додає пари відповідних точок так, 

щоб значення максимального поперечного паралакса було не більше 10 пікселів. 

Наступний етап – знаходження щільної множини відповідних точок на різних видах. 

Зіставлення зображень полягає в пошуку для кожної точки на першому зображенні 

відповідної точки на другому зображенні. В даному випадку, оскільки виконана ректифікація 

зображень, здійснюється порядковий одновимірний пошук. Використовуються алгоритми 

визначення відповідних точок. За результатами зіставлення зображень формується карта 

діспарантності. Для зручності аналізу результатів здійснюється яскравісну візуалізацію 

зрушень: яскравість кожного пікселя карти діспарантності тим більше, чим більший 

відносний зсув відповідних точок на вихідних стереозображеннях. 

Завершальний етап технології – знаходження тривимірних координат цифрової моделі 

рельєфу. Відповідно до наведеної схеми вхідною інформацією для блоку визначення 

тривимірних координат є RPC-коефіцієнти ректифікованих зображень і двовимірні 

координати відповідних точок на стереозображення лівого та правого виду. 

Висновки. Розроблена інформаційна технологія побудови цифрової моделі рельєфу, 

яка включає алгоритми уточнення параметрів моделі формування зображень і паралельні 

алгоритми зіставлення зображень, що забезпечують підвищення точності та суттєве 

скорочення часу побудови цифрової моделі рельєфу за даними аерокосмічних спостережень. 
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Введение. Как известно, арсенид галлия (GaAs) обладает рядом свойств и 

технологическими преимуществами по сравнению с кремнием (Si). К ним относятся 

довольно известные свойства, такие как прямой переход в запрещенной зоне и высокая 

подвижность электронов [1]. В настоящее время GaAs широко используется в разработке 

диодов Шоттки, которые применяются как выпрямляющие устройства в различных 

встроенных микромеханических сенсорах. В отличие от электрических свойств диодов 

Шоттки Au/n-GaAs, которые широко исследованы, электронные свойства Au/por-GaAs до 

сих пор не изучались, за исключением нескольких публикаций, посвященных электрическим 

характеристикам пористых GaAs/p+-GaAs [2] и Pd/пористый-GaAs датчикам на основе диода 

Шоттки. Включение пористого GaAs в активном устройстве требует понимания 

электрических и диэлектрических характеристик структуры. Поэтому изучение 

электрических свойств Au/n-porGaAs представляет большой интерес, поскольку ожидается 

повышение эффективности пористых электронных устройств на основе GaAs. 

Материалы исследования. Для исследования структуры диода Шоттки было создано 

модели Au/n-GaAs(а) и Au/n-porGaAs (б), которую показано на рис. 1.  

 

  
а) б) 

Рис. 1. Модели диода Шоттки Au/n-GaAs (а) и Au/n-porGaAs (б) 

 

Для того чтобы получить параметры диода Шоттки, было проведено моделирование 

статического режима работы при прямом переключении: Is, n и Rs. Эти параметры показаны 

как экспериментальные результаты измерения прямой ветви ВАХ.  

В связи со сложностью задачи процедура извлечения трех параметров была выполнена 

в два этапа: 

                                                 
*
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1. В области низких напряжений 0,1-0,3 В сопротивлением Rs можно пренебречь. Это 

позволяет нам использовать его для оценки значений параметров Is и n. Затем, используя 

выражение (1) 

)))/()exp(( TnRsivIsi  ,     (1) 

где Is ─ ток насыщения, n ─ коэффициент неидеальности, Rs ─ сопротивление базовой 

области (квазинейтральная область диода), и полученные значения двух параметров, третий 

параметр, квазинейтральное сопротивление Rs, оценивается для всего диапазона токов и 

напряжений прямой ветви ВАХ.  

Извлечение Is и n параметров. В области малых значений прямого смещения (в 

диапазоне 0,1-0,3 В) влиянием последовательного сопротивления Rs можно пренебречь, что 

позволяет преобразовать выражение (1) в форму (2): 

))./(exp(
T

nvIsi       (2) 

Чтобы упростить процедуру извлечения параметров Is и n, включенных в это 

выражение, исходное выражение должно быть логарифмировано с преобразованием в 

форму (3): 

).ln()/()ln( Isnvi
T

      (3) 

Полученное выражение описывает прямую линию в координатах с наклоном и точкой 

пересечения с координатой y, соответствующей току насыщения Is. Таким образом, 

статические параметры диода n и Is могут быть извлечены из экспериментальных данных 

после аппроксимации последним выражением (3). 

В программе MATLAB для аппроксимации экспериментальных данных предоставляет 

функция prolyt, которая находит коэффициенты полинома P (x) n-степени (4): 

),,,(_ nyxpolyfitxycoeff      (4) 

где x и y─ векторы значений аргумента и функций в столбцах таблицы (в нашем случае они 

соответствуют векторам напряжения (v) и тока (i)), n ─ степень многочлена, используемого 

для аппроксимации данных таблицы. В нашем случае для аппроксимации прямой 

необходимо указать многочлен первой степени (n = 1) содержащий два коэффициента с0 и c1: 

._
10
xccxycoeff       (5) 

Сравнение выражений (3) и (4) показывает, что )ln(
0

Isc  и )/(1
1 T

nc  . 

Оценив значения коэффициентов с0 и c1 с помощью выражения (4), определим 

значения двух обязательных параметров: Is = 8,2152e – 9 и n = 1,2509. Оценка высоты 

барьера Шоттки. Поскольку значение коэффициента неидеальности отличается от единицы, 

можно сделать вывод, что в этом разделе ВАХ существует комбинированный механизм 

переноса носителей заряда с преобладанием термоэлектронного механизма [3]. Последнее 

выражение (6) позволяет найти приблизительную оценку высоты барьера Шоттки (для 

точной оценки необходимо, чтобы n = 1).  

   
Tb

TRAIs  /exp
0

2
     (6) 

Решив это уравнение относительно высоты барьера Шоттки
0b

 ,получим: 

0
0.6957

b
 

 
В для Au/n–GaAs и 

0
0.76

b
 

 
для Au/n-porGaAs. 

На рис. 1.2 показано, что наличие пористого слоя играет важную роль, если сравнить 

вольт-амперные характеристики (ВАХ) Au/n-porGaAs и Au/n–GaAs.  
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Рис. 2. Вольт-амперные характеристики моделей диодов Шоттки Au/n-GaAs и Au/n-porGaAs 

 

Кроме того, происходит уменьшение обратного тока насыщения в Au/n-porGaAs по 

сравнению с таковым в структурах Au/n–GaAs. Было замечено, что некоторое уменьшение 

прямого тока на входе происходит в случае Au/n-porGaAs по сравнению с Au/n-GaAs. 

Очевидным объяснением такого снижения является то, что пористый слой состоит из пор, где 

нет никаких носителей, а остальной монокристаллический GaAs лежит, где концентрация 

электронов равна n+-GaAs. 

Выводы. Анализируя полученный результат, стоит отметить, что оценочное значение 

барьера занижено, фактически представляя значение эффективного барьера Шоттки. Это 

связано с тем, что значение коэффициента неидеальности отличается от значения, которое 

характерно для идеального диода Шоттки, что указывает на комбинированный механизм 

передачи. Скорее всего, это термоэлектронная эмиссия, в результате которой электроны с 

тепловой энергией, меньшей высоты барьера Шоттки, могут туннелировать через область 

обеднения на границе раздела. 
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Вступ. Ефективна та стабільна робота банківської системи забезпечує раціональний 

розподіл та рух фінансових ресурсів в економіці кожної держави. Негативні тенденції в 

діяльності банківської установи, що можуть призвести до її банкрутства і, відповідно, до 

ланцюгової реакції неплатежів, повинні бути вчасно виявлені регулятором (Національним 

банком України) та ліквідовані шляхом прийняття ним відповідних управлінських рішень. 

Матеріали дослідження. Для досягнення даної мети необхідно вирішити такі задачі: 

1. Дослідити двофакторну та п’ятифакторну моделі прогнозування банкрутства. 

2. Проаналізувати механізм діагностики банкрутства банків. 

Діагностика банкрутства – це своєчасне виявлення неплатоспроможності, фінансової 

залежності від зовнішніх джерел фінансування, низької ділової активності. В класичних 

моделях діагностики банкрутства використовують показники прибутковості, фінансової 

стійкості, ліквідності та ділової активності. Загальними вимогами до організації діагностики 

банкрутства банків є ідентичність бази первинної інформації за окремими блоками і 

внутрішньо-блоковими показниками і централізованими даними; дотримання всіх технічних 

і організаційних параметрів проведення ранньої діагностики банкрутства (щомісячні дані в 

розрізі певних блоків і щоквартальні аналітичні звіти); функціонування на основі принципу 

безперервності, який означає, що робота зі збору і оцінки інформації повинна проводитися 

на регулярній основі; доступність висновків і результатів для всіх зацікавлених користувачів 

інформації про діяльність банків [1].  

Механізм діагностики банкрутства банків представлений на рис. 1. 

Прогнозування ймовірності банкрутства проводиться за допомогою двох або 

п’ятифакторної моделі комплексного коефіцієнтного аналізу [2]. Методика розрахунку за 

цими моделями виглядає наступним чином: 

1. Двохфакторна модель:  

Z = 0,3877 * (1,0736 * х1 + 0,579 * Х2), 

де: Z - ймовірність банкрутства; х1 - коефіцієнт поточної ліквідності; х2 - частка коштів, які 

позичаються у пасивах. 

Якщо Z > 0, то ймовірність банкрутства велика; при Z <0 вона мала. 

2. П’ятифакторна модель Е. Альтмана:  

Z = 1,2 * х1 + 1,4 * х2 + 3,3 * х3 + 0,6 * х4 + 0,999 * х5, 

де: Z - ймовірність банкрутства; х1 - відношення різниці поточних активів і пасивів до обсягу 

активу; х2 - відношення нерозподіленого прибутку до обсягу активу; х3 – відношення 

результату експлуатації інвестицій (виробничий прибуток) до обсягу активу; х4 - відношення 

курсової вартості акцій до позикових коштів; х5 - відношення чистої виручки від реалізації 

до обсягу активу. 

Жоден з цих методів діагностування не можна вважати досконалим, але, тим не менш, 

вони дають можливість оцінити ступінь ймовірності банкрутства, яка може бути: дуже 

високою, високою, можливою та низькою. 
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Рис. 1. Механізм діагностики банкрутства банків 

 

Висновки. Сучасний стан економіки України вимагає створення загального алгоритму 

прогнозування банкрутства банку з урахуванням як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду. 

Для аналізу ефективності діяльності та оцінки рівня ризику банківської установи потрібно 

враховувати ряд таких основних показників, що вказують на частину ліквідних коштів в 

ресурсах банку, прибутковість, залежність від вкладів фізичних осіб, розміру резервів під 

кредитні ризики. 
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Вступ. Розглянуто сутність та зміст інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 

ефективність їх використання в навчальному процесі. Інструментарій інформаційної 

технології – один або декілька взаємопов’язаних програмних продуктів для певного 

комп’ютера, технологія роботи, за допомогою яких користувач досягає поставленої мети [1]. 

Матеріали дослідження. У якості інструментарію можна використовувати такі 

поширені види програмних продуктів для персонального комп’ютера як текстовий процесор 

(редактор), настільні видавничі системи, електронні таблиці, системи керування базами 

даних, електронні записні книжки, електронні календарі, інформаційні системи 

функціонального призначення (фінансові, бухгалтерські, для маркетингу та ін.), експертні 

системи тощо [2]. Класифікація ІТ наведена у таблиці 1.  
 

Табл. 1. Класифікація інформаційних технологій 

Класифікація ІТ 

За способом реалізації в ІС 

Традиційні Нові інформаційні технології 

За ступенем охоплення завдань управління 

Електронна 

обробка даних 

Автоматизація 

функцій 

управління 

Підтримка 

прийняття 

рішень 

Електронний 

офіс 

Експертна 

підтримка  

За класом реалізованих технологічних операцій 

Робота з 

текстовим 

редактором 

Робота з 

табличним 

процесором 

Робота із 

СКБД 

Робота із 

графічними 

об'єктами 

Мультимедійні 

системи 

Гіпертекстові 

системи 

За типом користувацького інтерфейсу 

Пакетні Діалогові Мережні 

За способом побудови мережі 

Локальні Багаторівневі Розподілені Глобальні 
  

За предметними областями обслуговування 

Бухгалтерський 

облік 

Банківська 

діяльність 

Податкова 

діяльність 

Страхова 

діяльність 
Інші 

 
 

Висновки. Впровадження інформаційних технологій в наукові заклади, в навчальні 

заклади передбачає як автоматизацію самого процесу, так і аналізу роботи. 
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Вступ. База даних є основною функціональною частиною будь-якого WEB-додатку. У 

цьому випадку, бази даних та їх структури описуються за допомогою back-end інструментів 

розробки, наприклад PHP або JAVA. Самостійне створення складного fron-end додатку без 

поглиблених навичок та знань щодо back-end створення та керування базою даних може бути 

неефективним. У такому випадку доречно буде використовувати NoSQL бази даних.   

Матеріали дослідження. Для аналізу та визначення баз даних щодо front-end розробки 

на фреймворку Angular необхідно вирішити такі задачі:  

1. Розглянути найпопулярніші бази NoSQL. 

2. Визначити доречні області застосування. 

3. Зробити висновок, яка база даних підходить для front-end розробки на фреймворку 

Angular.  

В ході аналізу будуть розглянуті найбільш затребувані види бази даних NoSql [1]. 

Найбільш яскравими представниками є CouchDB – документо-орієнтоване сховище і 

MongoDB – функціональне і востебованное сховище [2]. 

Основна відмінність NoSQL баз даних від реляційних систем – надання додаткового 

функціоналу зі зберігання пар ключ-значення зі збільшенням продуктивності за рахунок 

кешування, або зберігання неструктурних наборів даних з якими простіше буде звертатися. 

Основними перевагами NoSQL баз даних є: 

 вкладена інформація – документо-орієнтовані сховища відмінно працюють з глибоко 

вкладеної, складною інформацією; 

 підтримка JavaScript – одна з відмінних рис документо-орієнтованих сховищ це те, як 

вони працюють з іншими додатками: підтримка JSON. 

Переваги MongoDB (3.2): 

 програмний продукт написаний на C++; 

 основний момент: сховище документів JSON; 

 ліцензія: AGPL (Драйвери: Apache); 

 протокол призначений для користувача, двійковий (BSON); 

 реплікація master/slave (автоматичне переключення при збої з наборами реплік); 

 вбудований sharding; 

 запити є виразами JavaScript; 

 запускає довільні функції JavaScript на стороні сервера; 

 має геопросторову індексацію і запити; 

 кілька систем зберігання з різними експлуатаційними характеристиками; 

 має продуктивність над функціями; 

 має перевірку документів; 

 має журналювання; 

 потужна структура агрегації; 
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 у 32-бітових системах, обмежена ~ 2,5 Гб.; 

 має інтегрований текстовий пошук; 

 GridFS для зберігання великих даних та метадані (насправді не FS); 

 має центр обробки даних обізнаний. 

MongoDB найкраще використовувати: якщо потрібні динамічні запити, якщо 

переважно визначаються індекси, а не відображаються / скорочуються функції, якщо 

потрібна хороша продуктивність на великий БД, якщо хотіли CouchDB, але дані занадто 

сильно змінюються, заповнюючи диски. 

Наприклад: для більшості речей, які робите з MySQL або PostgreSQL, але наявність 

визначених стовпців дійсно стримує розробника. Перевагами CouchDB (1.2) є: 

 написано у Erlang; 

 узгодженість БД, просто використовувати; 

 ліцензія Apache; 

 протокол HTTP/REST; 

 двонаправлена реплікація, що дуже важливо, безперервна або спеціальна, з 

виявленням конфлікту; 

 майстер реплікації майстер-майстер; 

 MVCC – операції записи не блокують читання; 

 має доступні попередні версії документів; 

 надійний дизайн; 

 час від часу вимагає ущільнення; 

 має перегляди: вбудована карта та зменшення масштабу; 

 форматування переглядів: списки і шоу; 

 має можливість перевірки документів на стороні сервера; 

 має можливість аутентификації; 

 має оновлення в режимі реального часу через _changes;  

 має обробку вкладень. 

CouchDB має такі переваги у таких моментах: для накопичення іноді змінюючихся 

даних, для яких повинні виконуватися попередньо визначені запити, має важливі функції 

щодо управління версіями. Наприклад CRM, CMS системам потрібно мати старі версії 

розроблюваних документів тощо. Реплікація майстер-майстер – це особливо цікава функція, 

що дозволяє легко розгортати кілька сайтів. 

Висновки. В ході даного дослідження завдяки аналізу видів баз даних щодо front-end 

розробки на фреймворку Angular, встановлені переваги кожної з баз даних NoSql. Таким 

чином,  для фреймворка Angular більш відповідним є база даних MongoBD. MongoBD має 

достатну гнучкість і швидкодію. Також, база даних MongoBD дає можливість 

неодноразового перезапису даних для фреймворка Angular. 
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Introduction. In university English programmes, the overarching goal is to prepare non-

native speaker students for the language demands and cross-cultural challenges in English-speaking 

medium. Today, English teachers use a variety of technologies to support teaching and learning, 

including internet-based tools. This paper describes the conception of blended learning and 

implementation of MyEnglishLab to help students with their autonomous learning.  

Materials of research. Blended learning is known by many names such as “a hybrid 

classroom”, “a flipped classroom”, “computer-assisted learning”, “integrated learning”, “flexible 

learning”, etc. Despite its widespread use in higher education and English language teaching (ELT), 

many researchers claim that the term of blended learning is difficult to define [3; 4; 5], the difficulty 

arises because consensus has not been reached on one common definition. Smith and Kurthen in [2] 

attempt to differentiate some of these terms by using percentages (Table 1). 

 

Table 1. Taxonomy of terms related to blended learning (from Smith and Kurthen in [2]) 

Term Definition 

Web-enhanced Subjects that make use of a minimal amount of online materials, such 

as posting a syllabus and course announcements. 

Blended Subjects that utilise some significant online activities in otherwise face-

to-face learning, but less than 45 per cent. 

Hybrid Subjects in which online activities replace 45–80 per cent of face-to-

face class meetings. 

Fully online Subjects in which 80 per cent or more of learning materials are 

conducted online 

 

With reference to blended learning in higher education, it has been defined as a combination 

of technology and classroom instruction in a flexible approach to learning that recognizes the 

benefits of delivering some training and assessment online but also uses other modes to make up a 

complete training programme which can improve learning outcomes and save costs [1].  

The most commonly used definition of blended-learning in ELT is face-to-face learning 

combined with online instruction. But there is more to it than this simplified definition implies. In 

face-to-face instruction students are engaged in a social, co-operative, communicative face-to-face 

classroom. Whereas in extended instruction students interact with course content in an active way 

outside of the classroom through a multidimensional and multi-modal approach. 

How does the blended-learning model support language learning? Face-to-face instruction 

plus access to online content outside of class lead to higher frequency of exposure to English. 

Students interact in interesting and various ways online that  increases their engagement. Students 

must manage their own online activities – this promotes independent learning and drives students to 

become autonomous learners that increases their motivation. 

MyEnglishLab is an online homework or self-study tool that contains a bank of exercises to 

support the material that is covered in each lesson. Teachers assign exercises and students complete 
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them on their PCs, iPads or tablets, at university or at home. The exercises are graded automatically 

and teachers receive a very helpful analysis of their students’ engagement and progress. 

Gradebook enables: 

‒  early intervention – review activity scores to identify students who are struggling. A teacher 

can just click at the top of the column ‘Scores’ to instantly order the class by performance to 

identify students who need help,  recommend or assign additional MyEnglishLab activities for them 

to practice. The earlier a teacher can help them in the course the more likely they are to succeed. 

‒  monitor work completed – know which of students is completing activities. This 

information can identify potential engagement issues or call-out which of students are really 

struggling. A teacher can click on the small arrow next to the Data tab to expand the gradebook and 

see how many activities students have completed by viewing the total number of activities in the 

course and the number of activities each of students has completed by looking at the ‘Completed’ 

column in the gradebook.  

‒  monitor time on task and student performance – keep an eye on how well students are doing 

on activities. How many attempts it takes them to reach a successful level? This is another 

opportunity to personalize student learning and identify challenges students may have. A teacher 

can click on the small arrow next to the data tab to expand the gradebook and see how much time 

students are spending on activities and how many attempts they have had on each activity. The 

‘Diagnostic’ tab also shows this information in a more visual format. 

‒  export your grades – there is a simple export button to make it easy for a teacher to share 

students’ results. This will also give you an archive of student performance and engagement. 

 

 
Fig. 1. Students gradebook in MyEnglishLab 

 

The teacher not only sees the individual grades and how long it took the students to complete 

their work, but also which exercises the students found most and least difficult. This flexible system 

is perfect for students who need to work independently and for teachers who have limited contact 

hours with their students. 

Diagnostics give you a quick visual snapshot of your students’ performance, with one simple 

click of a button. 

Time / Student – being able to see how long each student is spending on tests, practice 

activities and assignments will help a teacher encourage individual students to use MyEnglishLab 

more, increasing their chances of success. 

Score / Skill – for each group of students, a teacher can identify areas to focus teaching.  

Time / Sub-section – the progress through the course, an overview of time spent on tests, 

practice activities and assignments will allow a teacher to proactively keep the class engaged. 
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Score / Student – within each of the skills, for any individual student, a teacher can instantly 

identify areas they need to work on and assign extra practice material accordingly. This 

personalized learning is likely to help each student advance faster. 

 

 

Fig. 2. Diagnostics of students learning in MyEnglishLab 

 

Conclusions. MyEnglishLab supports a blended-learning model in several ways: provides 

thousands of English language learning activities in a wide variety of formats; provides 

individualized feedback and instruction – students can continue making progress; enables 24/7 

access; supports a variety of learning styles; give instructors detailed information and reports about 

each student’s engagement and learning progress; enables instructors to extend instruction outside 

classroom time. 

Benefits for students: automatic grading of exercises; immediate feedback on errors; self-

evaluation with insight into their current level; increases motivation, enhances confidence and 

improves performance. 
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Вступ. Питання можливості підвищення ефективності безперервних технологічних 

процесів у даний час інтенсивно досліджуються і спрямовані на комплексне вирішення 

завдань оптимізації. Серед розроблюваних напрямків можна виділити роботи, спрямовані на 

вдосконалення конструктивних особливостей перетворювальних систем [1], зниження 

собівартості процесу за рахунок варіювання параметрів вхідних технологічних продуктів [2], 

децентралізації налаштувань [3]. При цьому питання, які може вирішити використання 

структурної оптимізації, в роботах не досліджуються. 

Очевидно, що оптимальному режиму функціонування системи відповідає цілком 

певний час операційного процесу. Однак зміна продуктивності процесу призводить до 

нелінійної зміни вхідних і вихідних параметрів операційного процесу. Тому визначення 

найбільш ефективного часу процесу, при такому підході, вимагає наявність ступенів свободи 

управління. В іншому випадку, процес оптимізації вимагає зміни якісних параметрів 

вихідного продукту.  

Тому процес підвищення ефективності здійснюється в досить вузькому діапазоні зміни 

управлінь. В рамках такого діапазону якісні параметри незалежного безперервного 

технологічного процесу [4], або параметрів всього безперервного виробництва [5], 

змінюються в допустимих межах. Але, оскільки діапазон допустимих управлінь в таких 

умовах дуже малий, зусилля технологів більше спрямовані на вирішення завдання стійкості, 

а не оптимізації процесу. 

Таким чином, існує завдання збільшення ступенів свободи безперервного 

технологічного процесу, для підвищення оптимізаційних можливостей, з метою максимізації 

ефективності використання ресурсів. 

Матеріали дослідження. Оптимізація безперервних технологічних процесів у 

виробничих умовах є практично складним завданням. Ця складність обумовлена декількома 

факторами.  

Перший фактор - це складність стабілізації якісного параметра технологічного 

продукту на стадії перетворення. Цей фактор багато в чому обумовлений затримками, які є 

тим вагоміші, наскільки стає довшим процес перетворення технологічного продукту. 

Другий фактор обумовлюється тим, що стадії перетворення технологічного продукту 

функціонально взаємопов'язані. При цьому підвищення продуктивності однієї стадії 

перетворення призводить до необхідності синхронізувати продуктивність всього ланцюжка 

пов'язаних процесів. 

Поділ однієї стадії безперервного процесу на технологічні модулі, з можливістю 

незалежної стабілізації, з одного боку, дозволяє підвищити стійкість динамічної системи, з 

іншого - суттєво розширити її оптимізаційні можливості. 

Звичайно, поділ технологічного механізму на частини може підвищувати його загальну 

вартість. У такому випадку питання дослідження повинні враховувати цей фактор. 

Проведені дослідження показали, що поділ технологічного механізму на секції 

дозволяє створити модульну архітектуру стабілізації якісного параметра технологічного 

продукту. У свою чергу, зміна архітектури системи з безперервною подачею технологічного 

продукту дозволяє отримати додаткові ступені свободи управління. Такий підхід дозволяє 

реалізувати метод структурно-параметричної оптимізації, який полягає в наступному: 

mailto:oksirena2017@gmail.com
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1. Технологічний механізм збирається з двох або більше однакових модулів, в кожному 

з яких забезпечується стабілізація якісного параметра технологічного продукту на 

індивідуальному рівні. Для цього кожен технологічний модуль має власну структуру 

стабілізації. 

2. Після завершення операції стабілізації, для кожної модульної операції, в пошуковому 

режимі, визначаються такі інтегральні параметри, як вартісна оцінка вхідних продуктів 

операції, вартісна оцінка вихідних продуктів операції і час операції. Визначається 

максимальна ефективність технологічної операції. Управління, при якому досягається 

максимум ефективності, фіксується. 

3. Якщо кількість модулів більше двох, процес оптимізації циклічно повторюється для 

кожної модульної технологічної операції зліва направо. 

4. Після пошукової оптимізації процес повторюється до тих пір, поки підвищення 

ефективності є значущим. 

5. Процедура оптимізації повторюється для кожної нової структури, в результаті чого 

вибирається структура, в рамках якої параметрична оптимізація забезпечує істотне 

збільшення ефективності використання ресурсів. 

Функціональна незалежність модулів технологічної частини має ряд переваг. Це - 

підвищення маневреності в процесі доставки менш габаритного обладнання, а також 

можливість завершення технологічного процесу при виході з ладу окремого модуля. 

Звичайно, зміна якісного параметра технологічного продукту на проміжних стадіях, в 

загальному випадку, має обмежуватися такими межами, в рамках яких якість вихідного 

продукту не погіршується. 

До недоліків такого підходу можна віднести необхідність контролю процесу зносу 

технологічних механізмів, оскільки при такому підході вони будуть працювати в різних 

експлуатаційних режимах. При цьому частота ремонтно-профілактичних робіт зростає. 

Висновки. Розроблена секційно-модульна модель динамічної системи, яка забезпечує 

можливість зміни структури технологічного механізму. Модель визначає величину 

енергоспоживання і зносу його робочих секцій. Такий підхід забезпечує незалежну 

стабілізацію якісного параметра технологічного продукту в рамках забезпечення необхідної 

продуктивності.  

Особливістю запропонованого методу структурно-параметричної оптимізації є 

підвищення кількості ступенів свободи управління безперервним технологічним процесом. 

Це дозволило здійснювати циклічно-послідовну оптимізацію за критерієм ефективності 

використання ресурсів. Розподіл технологічної частини на модулі припиняється, якщо 

результати пошукової оптимізації не призводять до істотної зміни ефективності 

використання ресурсів. 
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Вступ. Основні тенденції в розвитку електроніки пов’язані з підвищеною 

функціональною складністю електричних приладів підвищеної швидкодії і чутливості. 

Поруватий GaAs [1-2] був ідентифікований у якості потенційного ефективного матеріалу для 

використання низьких пронизуючих дислокацій і деформацій. Тому досить висока увага 

приділяється до методів виготовлення, під час вирощування плівок поруватого арсеніду 

галію.  

Матеріали дослідження. В ході дослідження було проведено аналіз основних 

параметрів які впливають на ріст поруватого шару, таких як залежність: поруватості від 

складу плавикової кислоти; поруватості від струму анодування, поруватості від температури. 

Це дало змогу сформулювати набір продукційних правил для нечіткої експертної 

системи і визначити терми лінгвістичних змінних. Роботу нечіткої системи перевірено 

шляхом моделювання в пакеті MatLab/Fuzzy Logic Toolbox [3]. 

Розрахунок вихідного сигналу здійснюється за алгоритмом Сугено 0-го порядку. Дана 

система складається з чотирьох вхідних параметрів налаштування: температура розчину 

плавикової кислоти, концентрація плавикової кислоти, напруга анодування, бажана 

поруватість. Вихідним сигналом OUT являється струм анодування. Після чого було 

сформовано низку правил та здійснено перевірку адекватності роботи для нечіткої 

експертної системи. 

Для експериментального дослідження роботи було проведено синтез структурної схеми 

нечіткої системи керування параметрів вирощування поруватих плівок (рис. 1) котра 

складається з: 

1. Комірка для травлення поруватих шарів. 

2. ПЛК SIEMENS S7-1500. 

3. Модуль вводу цифрових сигналів. 

4. Графічна сенсорна панель оператора. 

5. Модульний програмований блок живлення. 

6. Мережевий концентратор. 

7. ПК. 

Розробка програмного забезпечення  роботи системи було виконано за допомогою 

програмного компоненту TIA-Portal V13. 

Для реалізації обчислення функції приналежності було використано блок 

«CALCULATE», котрий призначений для обчислення простих математичних дій [4]. 

На вхід «IN(х) подається будь яка змінна. 

Вихід «OUT» виводить значення після обчислення. 

Для розрахунку ступеню приналежності було обрано команди «MIN» та «MAX». 
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Рис. 1. Структурна схема нечіткої системи керування вирощування поруватого шару 

 

Для дефазифікації та розрахунку виходу роботи системи використано спрощену 

формулу центру ваги, та використано: використано блок «CALCULATE». 

Після компіляції та запуску системи було знято показники, що дало можливість 

перевірити роботу системи та порівняти зі значеннями нечіткої системи в середовищі 

MatLab/Fuzzy Logic Toolbox. 

Під час роботи системи було побудовано графік тривалості травлення поруватої плівки 

(рис. 2). 

На проміжку «А» відбувається утворення пір, «В» - перехідна область, «С» - закінчення 

роботи програми для уникнення електрополірування. 
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Рис. 2. Графік тривалості травлення поруватої плівки побудований під час роботи системи 

 

Висновки. Завдяки аналізу параметрів, дослідження основних методів та обладнання 

для росту поруватих шарів напівпровідників було виконано синтез моделі нечіткої системи 

керування установки вирощування поруватих плівок арсеніду галію. 

Реалізовано нечітке логічне керування в лабораторному комплексі та досліджено 

адекватність роботи керуючих програмних модулів. 

Розроблено апаратне забезпечення установки вирощування поруватих плівок GaAs, яка 

відрізняється застосуванням нечіткого контролеру який містить базу емпіричних правил, що 

встановлюють залежність між струмом, напругою, температурою, складом розчину і 

параметрами поруватої плівки GaAs, що дозволяє отримати поруватий напівпровідник із 

заданими властивостями. 

По результатам системного аналізу можна стверджувати, що використання нечіткої 

експертної системи автоматичного керування установки вирощування поруватих плівок 

арсеніду галію, забезпечить адекватне визначення потрібного струму анодизації без 

втручання оператора. 
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Вступ. В сучасному світі поступово інформаційні технології (ІТ) проникають в усі 

сфери нашого життя. У повсякденному житті ці технології допомагають нам зробити наше 

життя більш комфортним і найчастіше використовуються з метою розваг та 

міжособистісного зв’язку. Для промисловості ІТ є необхідною складовою для розвитку, 

виробництва якісної продукції, нарощування об’ємів виробництва.  

Більшість видів виробничого процесу забезпечуються електроприводами, оскільки 

електродвигуни мають високі енергоефективні та надійністні показники [1-4].  

Перспективним видом електроприводу є вентильно-індукторний [5]. Оскільки цей вид 

електроприводу не може працювати без комутуючої апаратури, для нього застосування 

інформаційних технологій має особливо актуальне значення. 

Мета роботи – проаналізувати можливі сфери застосування інформаційних технологій 

для підвищення ефективності та надійності вентильно-індукторного електроприводу. 

Матеріали дослідження. Виділимо «стадії життя» (рис. 1) вентильно-індукторного 

двигуна (ВІД), який застосовується у промисловості. Якщо розглядати ВІД з позицій 

наукових досліджень стадія «Діагностування» виходить на перший план. 

 

Проектування Виробництво Експлуатація Утилізація

РемонтДіагностування

 

Рис. 1. «Стадії життя» ВІД 

 

Згідно з [6, 7] ІТ – це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних 

засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і 

використання інформації в інтересах її користувачів. Проведемо аналіз можливості 

використання ІТ на різних «стадіях життя» ВІД. Для цього створимо хмару зв’язків, як 

показано на рис. 2. Результати проведеного аналізу представимо у вигляді таблиці 1. 

 

«Стадія життя» ВІД

збирання 

інформації

опрацювання 

інформації

зберігання 

інформації

розповсюдження 

інформації

показ 

інформації

використання 

інформації

 

Рис. 2. Хмара зв’язків ВІД та ІТ 
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Табл. 1. Можливості застосування ІТ для забезпечення «стадій життя» ВІД 

Назва стадії Зміст застосування ІТ 

Проектування На сьогоднішній день теорія проектувальних розрахунків ВІД 

знаходиться ще в стадії становлення. Оскільки струми та потоки ВІД 

носять чітко виражений несинусоїдальний характер не можливо при 

проектуванні ВІД застосовувати класичну теорію проектування 

електричних машин, викладену у [8]. Натомість існує декілька методик 

проектувальних розрахунків підтверджених практичними 

дослідженнями, наприклад [9]. Тому визначимо наступні напрямки: 

 Програмний продукт (ПП), в якому реалізовані відомі методики 

проектувальних розрахунків. Для методики, наведеної в [9] вже 

розроблений ПП А. В. Матвеєвим, В. А. Кузьмічьовим [10]. 

 Інструменти проведення порівняльного аналізу між існуючими 

методиками, або між розрахунковими даними за вибраною 

методикою та результатами роботи реальної машини, виробленої 

згідно з цією методикою. 

Виробництво  ПП, який для заданих умов роботи та визначених характеристик, 

створює технічний проект для виробництва з повним переліком 

документації, необхідними для виробництва матеріалами, 

кошторисом тощо. 

 Сервіс, який допомагає підібрати виробників та постачальників ВІД, 

збирає інформацію про вартість обладнання, відгуки користувачів. 

Може використовуватись підприємством для аналізу поточного стану 

ринку ВІД та розробки стратегії розвитку та цінової політики. 

 Автоматизована система (АС) для підприємства, яка реалізує 

постійний зв'язок всіх учасників виробничого процесу. Наприклад, 

відділ продаж фіксує об’єми заказів, відділ закупівель відразу 

отримує інформацію про забезпечення цих заказів, наявність 

матеріалів або об’єми необхідних закупок. Для виробничих ділянок 

формується план використання обладнання та людських ресурсів. 

Тобто система дозволяє від початку до кінця розпланувати 

виробничий процес. 

Експлуатація Вентильно-індукторний електропривод (ВІЕП) дуже гнучкий з позицій 

регулювання параметрів тому окремо можна виділити напрямки, які 

стосуються систем керування комутацією та напрямків, пов’язаних із 

загально-застосовним поточним контролем за станом електричної 

машини: 

 ПП, який застосовують користувачі, які аналізують можливість 

застосування ВІД в заданому технологічному процесі. Містить аналіз 

умови роботи приводу (не ВІД), в якості результати видає 

рекомендації щодо марки, типу ВІД, яким можна замінити 

використовуваний привод. 

 ПП, який дозволяє при відомому графіку навантаження розрахувати 

параметри найбільш ефективних типів комутації для визначеного 

двигуна згідно з вибраним критерієм (енергоспоживання, 

ресурсозбереження тощо). 

 АС, яка при підключені до машини в процесі експлуатації видає 

рекомендації, щодо можливостей покращення використання ВІД у 

даному технологічному процесі. 
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Назва стадії Зміст застосування ІТ 

Діагностування  Тут можна виділити напрямки, які стосуються безпосередньо 

експлуатованих ВІД та напрямки, які дозволяють проводити 

дослідження ВІД з метою подальшого вдосконалення методів 

проектування, синтезу систем керування тощо: 

 АС з поточним контролем параметрів ВІД, застосованих на 

підприємстві, яка реалізує попередження аварійних режимів та 

визначає терміни проходження технічного контроля, заміни 

обладнання, проведення випробувальних тестів. 

 ПП, який при завданні математичного опису моделі ВІЕП, дозволяє 

дослідити характеристики системи приводу. 

 ПП, який спрощує процес планування та проведення експерименту, і 

містить інструменти аналізу результатів такого експерименту. 

Ремонт  ПП, який містить базу детальної інформації по кожному ВІД, 

причини виходу його з ладу, характеристики роботи 

відремонтованого двигуна тощо. 

Утилізація  ПП, який дозволяє провести якісну та розумну утилізацію 

несправного двигуна з метою забезпечення екологічності, 

повторюваності ресурсів та інших природо-зберігаючих технологій. 
 

Висновки. Проведений аналіз дозволяє підсумувати, що на кожній стадії життя ВІД 

існує декілька напрямків забезпечення інформаційними технологіями. Логічним 

продовженням даної роботи буде дослідження патентної бази з метою виявлення існуючих 

технічних рішень, їх аналізу та визначення найбільш перспективного напрямку розробки 

інформаційної технології для забезпечення роботи вентильно-індукторного електроприводу. 
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Введение. В процессе изготовления полупроводниковых приборов и интегральных 

схем пластины арсенида галлия подвергаются различным механическим и термическим 

воздействиям: шлифовке и полировке, диффузии примесей, разделению на заготовки и т. д., 

что приводит к возникновению в них остаточных внутренних напряжений. Остаточные 

напряжения вызывают упругую деформацию пластин, что, в свою очередь, снижает 

механическую прочность и ухудшает электрические параметры приборов [1]. Измерения 

деформаций, особенно в микрометровом диапазоне, представляют серьезную задачу, 

требующую прецизионного оборудования и соответствующего метрологического 

обеспечения. 

Материалы исследования. Предложенный в работе метод заключается в следующем: 

получаемая интерференционная картина поверхности образца обрабатывается с помощью 

ССD камеры и центрируется по средней белой линии интерференционной картины, 

измерение отклонения от плоскости осуществляется при помощи индуктивного датчика. 

Для контрастирования изображения обычно применяется линейная фильтрация или 

нелинейный оператор преобразования. Для учета характера изображения наиболее 

оптимальным является метод повышения контрастности изображения нелинейным 

оператором преобразования, который представляется в виде степенной функции (1), (2): 
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, для s≤k ≤ 1. (2) 

Для выделения линий интерференции можно использовать глобальную пороговую 

бинаризацию. Ее можно описать функцией вида (3): 
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Данная функция показывает, насколько область вокруг выбранного пикселя отличается 

от его цвета и корректирует заранее заданный порог отсечения. На рис. 1(а) показано 

получаемое изображение линий интерференции, а на рис. 1(б) результат работы метода 

глобальной пороговой бинаризации.  

Видеоизображение вводится в компьютер и преобразуется в видеомассив, после чего 

проводится исследование изображения по строкам, определяются базовые уровни яркости и 

зоны интереса. 
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а) изображение, полученное с ССD-камеры 

 

 
б) изображение после обработки глобальной пороговой бинаризацие 

Рис. 1. Изображения линий интерференции до и после бинаризации 

 

Разработанная нами установка может работать в двух режимах: ручном и 

автоматическом (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Интерфейс пользователя. Лицевая панель программы  
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В ручном режиме перемещение столика с пластиной оператор осуществляет при 

помощи двигателя, контроль перемещения интерференционной картины от центра 

изображения осуществляется при помощи ССD камеры, вертикальное перемещение линий 

интерференции по экрану оператор может осуществлять при помощи еще одного двигателя, 

который вращает микрометрический винт. Перемещение головки МИИ-4 контролируется 

при помощи индуктивного датчика, значения, получаемые с блока преобразования, оператор 

может записать в файл и отобразить на мониторе ПК в виде 3D-изображения или 

топограммы. Поворот пластины на 45
0
 оператор может выполнять как вручную, так и при 

помощи манипулятора с вакуумным захватом.  

Для осуществления измерений в автоматическом режиме оператору достаточно задать 

диаметр исследуемой пластины, а также шаг измерения по оси Х в мм. Перемещение 

пластины происходит в автоматическом режиме при помощи двигателя, осуществляющего 

перемещение столика, на котором расположена пластина. Программа обрабатывает данные, 

получаемые с ССD-камеры, и при помощи двигателя контролирует положение линий 

интерференции в центре изображения. Данные с индуктивного датчика записываются в файл 

и выводятся на экран в виде 3D изображения. После сканирования вдоль одного 

кристаллографического направления столик перемещается в исходное положение. Поворот 

на 45
0
 осуществляется при помощи манипулятора. 

Нами была проведена метрологическая аттестация установки, измерения проводились 

на двух поверочных интерференционных пластинах типа ПИ-120. Было проверено 

измерение деформации с помощью индуктивного датчика перемещения и ССD камеры. 

Абсолютная погрешность при использовании разработанного нами метода составила 0,75 

мкм. 

Выводы. Разработан бесконтактный метод измерения сложных форм деформаций 

пластин арсенида галлия с учетом кристаллографических направлений, данный метод 

основан на определении смещения линий интерференционных полос, формирующихся на 

поверхности пластины при отклонении пластины от плоскости. Метод позволил 

автоматизировать процесс измерения. Разработан автоматизированный комплекс, который 

позволяет измерять деформацию пластин арсенида галлия диаметром до 100 мм в диапазоне 

±50 мкм как в ручном, так и в автоматическом режиме. Абсолютная погрешность при 

использовании данного комплекса составила 0,75мкм. 
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Вступ. В останній час велику увагу привертають відмовостійкі системи управління 

(fault tolerant control – FTC) електроприводами, які можуть виявляти несправності датчиків та 

виконавчих механізмів, які тільки зароджуються та оперативно адаптувати закон управління 

таким чином, щоб зберегти задані характеристики (якість виробництва, безпеку и т. д.). Для 

досягнення цієї цілі система управління реорганізується таким чином, щоб використати 

найкращий метод управління в відповідності з сигналами зворотних зв’язків [1]. 

Матеріали дослідження. Одним із способів підвищення надійності електропривода за 

допомогою FTC являється функціональне резервування, при якому функція резервування 

швидкості асинхронного електродвигуна може виконуватись з використанням замкнутої 

системи управління з датчиками, замкнутої бездатчикової системи та розімкненої системи. 

Функціональна схема асинхронного електропривода з відмовостійкою системою 

управління приведена на рисунку 1.  

На рис. 1 прийняті наступні позначки: ПЧ – перетворювач частоти; АД – асинхронний 

двигун; ДШ – датчик швидкості; ДН – датчик напруги; ДС – датчик струму; СІ1, СІ2, СІ3 – 

системи ідентифікації; ПКП, ЗКП – прямий та зворотний координатні перетворювачі. 

Система управління реорганізується таким чином, щоб використовувати найкращий 

метод управління в відповідності з сигналами зворотних зв’язків, які вже маються. В разі 

відмови датчика швидкості, він замінюється наглядачем, котрий перетворює сигнали 

напруги і струму статора в необхідну інформацію про потокозчеплення і швидкості двигуна. 

В разі відмови датчиків струму і датчику швидкості, застосовується розімкнена система зі 

скалярним управлінням, щоб гарантувати працездатність електроприводу. 

Система FTC включає три модулі ідентифікації необхідних координат, і дві системи 

управління – векторну і скалярну, переключення між якими здійснюється в відповідності з 

табл. 1. 

 

Табл. 1. Вибір систем ідентифікації і управління 

Логічний сигнал 

несправності 

датчика струму 

Логічний сигнал 

несправності 

датчику швидкості 

Система 

ідентифікації 

Система управління 

0 0 №1 Векторна 

0 1 №2 Векторна 

1 0 №3 Векторна 

1 1 – Скалярна 
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Рис. 1. Функціональна схема асинхронного електропривода з відмовостійкою системою 

управління 

 

Таким чином, система FTC підтримує електропривод в працездатному стані  при 

відмовах датчиків струму і швидкості. При такому підході надійність системи 

електроприводу значно зростає [2]. 

На рис. 2 приведені графіки перехідних процесів швидкості в бездатчиковому 

асинхронному електроприводі при переключенні з системи ідентифікації №1 на систему 

ідентифікації №3 при роботі електропривода на номінальній швидкості. Для дослідження 

перехідних процесів при раптовій відмові датчику швидкості по ланцюгу зворотного зв’язку 

подавався сигнал, рівний 0. 

Інерційність в ланцюгах зворотного зв’язку необхідно ураховувати при оптимізації 

контурів регулювання векторної системи управління. Їх вступ призведе до незначного 

зменшення швидкодії електроприводу. 
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Рис. 2. Графіки перехідних процесів 

 

Висновки. Таким чином, можна заключити, що застосування функціонального 

резервування датчиків, дозволило підвищити надійність електроприводу без збільшення його 

собівартості. Також була розроблена відмовостійка система управління асинхронним 

електроприводом, яка гарантує працездатність електропривода при відмовах датчиків струму 

статора і швидкості двигуна. 
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Вступ. Різні порушення виробничого  процесу часто призводять до несвоєчасного 

виявлення передумов аварій обслуговуючим персоналом і служать причиною помилкових 

рішень з управління процесом. Тому виникає завдання виявлення та ідентифікації можливих 

порушень в ході процесу виробництва окатишів на стадіях їх виробництва. Завданням є 

забезпечення раннього виявлення відхилень від нормального характеру протікання процесу і 

можливість оперативного управління ним з метою своєчасної ліквідації цих відхилень за 

допомогою видачі рекомендацій по їх запобіганню. Однією з важливих, важко 

контрольованою операцією, є відпал окатишів, тому важливим є збільшення глибини 

діагностування температури відпалу.  

Матеріали дослідження. Найбільш зручним методом контролю температури обертової 

печі є метод світової спектроскопії на базі радіаційного пірометра часткового 

випромінювання. В той-же час атмосфера всередині обертової печі має неоднорідний склад 

який включає пил від перемішування окатишів, продукти горіння пальника та дим, що 

призводить до похибок вимірювання. 

У роботах [1, 2] авторами була розроблена математична модель і методика розрахунку 

температурної чутливості пірометра, з урахуванням відбитого випромінювання 

навколишнього фону і випромінювання оптичних елементів схеми, яка описується 

наступним виразом 
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де μ – відношення «сигнал / шум»; Ке – коефіцієнт використання приймачем 

випромінювання еталонного джерела; Uп.е. – сигнал перешкоди, еквівалентний 

електричному шуму; Uо и Uфон – інтегральні сигнали внутрішньої оптичної і зовнішньої 

фонової перешкод; a, b – лінійні розміри чутливої площадки приймача випромінювання; Δf – 

смуга частот приймача випромінювання; D* – питома здатність приймача випромінювання; 

с2 – друга постійна формули Планка; Т – термодинамічна температура поверхні об'єкта; ε(λ)  

– спектральний коефіцієнт теплового випромінювання поверхні об'єкту; λ – довжина хвилі; 

Me(λ, T), – спектральна щільність енергетичної яскравості абсолютно чорного тіла (АЧТ); 

                                                 
*
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Tфон – абсолютна температура фону (навколишнього середовища); ρ(λ )  – спектральний 

коефіцієнт відбиття поверхні досліджуваного об'єкта; εо (λ) – спектральний коефіцієнт 

теплового випромінювання поверхні оптичних елементів; Me(λ,Tфон)– спектральна щільність 

енергетичної яскравості фону. 

В нашому випадку враховуючи що поле температур по поверхні фону неоднорідне, у 

формулі (1) під значенням Uфон  приймемо середньоквадратичне значення сигналу 

перешкоди (2): 

2

фон

2

фонфон UUUU  ,      (2) 

а значення Tфон та Me(λ, Tфон ) матимуть сенс математичного очікування відповідно поля 

температур фону і функції Планка для яскравості АЧТ з температурою Tфон. 

В свою чергу, середньоквадратичне значення сигналу перешкоди 2
фонU  можна 

отримати у вигляді: 
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З урахуванням  (1), вираз для температурної чутливості пірометра істинної 

температури для обертової печі при наявності неоднорідності поля температур 

випромінювання фону, можна записати: 
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Висновки. В роботі удосконалена математична модель яка описує вплив 

неоднорідного фону обертової печі на чутливість пірометра для збільшення глибини 

діагностування симптомів  порушення процесу відпалу окатишів.  Отримано вираз для 

температурної чутливості пірометра для обертової печі при наявності перешкод, що 

дозволить корегувати значення температури зони горіння обертової печі та підвищити якість 

оперативного управління. 
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Вступ. Широке поширення складних автоматизованих технологічних комплексів, що 

включають в себе технологічні об'єкти управління та автоматизовані системи управління, в 

тому числі в гірничорудній промисловості, а також прагнення скоротити терміни розробки і 

впровадження призводять до необхідності використання імітаційного моделювання 

(емуляції) в процесах налагодження систем управління. 

Реалізація програмної частини функцій безпеки і контролю, а також її відлагодження 

займає 10–25 % вартості впровадження нових систем автоматизації, що робить задачу 

ефективної реалізації контролю валідності їх роботи актуальною. Це в повній мірі 

проявляється при розробці та налагодженні систем управління гірничо-збагачувальним 

технологічним обладнанням, в якому багато процесів і фізичних явищ є потенційно 

небезпечними, що в свою чергу створює ризик аварій і позаштатних ситуацій в процесі 

випробувань. 

Матеріали дослідження. Для досягнення даної мети необхідно вирішити такі задачі:  

1. Провести аналіз підходів і застосованих моделей для контролю валідності 

функціонування систем автоматизації 

2. Розробити модель підсистеми контролю валідності дискретних систем керування. 

3. Розробити алгоритми функціонування системи ідентифікації нештатних ситуацій.  

4. Інтерпретувати отримані результати.  

Для підвищення ефективності вирішення завдань контролю валідності систем 

дискретного управління досить розробити технологію автоматизованої ідентифікації моделі 

об'єкта управління з сигнальним вектором. На основі подібної моделі можна проводити 

ідентифікацію поточного стану системи управління і диференціювати нештатні ситуації. 

Задача, що поставлена в даної роботі стосується синтезу супервізорної структури з 

функцією самонавчання для спостерігання за динамічною зміною векторів вхідних і 

вихідних сигналів, ідентифікації стану системи керування та формування сигналу тривоги 

(Alarm) при появи нештатної ситуації. 

Задача зберігання сигнальних векторів системи керування, що відповідають штатному 

режиму, оцінки подібності поточного вектору до збереженого покладається на одноранговий 

ансамбль агентів. Таким чином, один агент обробляє і оцінює поточний вектор відносно до 

одного вектору, який він зберігає. Поточний сигнальний вектор системи керування подається 

на відповідні входи всіх агентів разом. 

Ансамблю агентів має функціонувати під керуванням агентного супервізору – 

спеціальної програми, яка працює за жорстким алгоритмом і забезпечує створення нових 

агентів, виклик на виконання, акумуляцію результатів та додаткові функції. 

Таким чином, структуру розроблюваного агента можна описати наступною кортежних 

моделлю: 

                                                             
preset

Agent , z ,Y ,W , P,C                                                            (1) 
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де Ypreset – встановлений вектор сигналів, сформований при створенні агента; W – вектор 

вагових коефіцієнтів, які задають важливість сигналу; С – множина керуючих прапорів; Р – 

множина прогнозних сигналів; α – відображення множини сигналів вхідного вектора на 

множину сигналів встановленого вектора, на множину вагових коефіцієнтів і визначає 

ступінь відповідності поточної ситуації тому стану, на який налаштовано агента; z – 

відображення тих же множин на множину прогнозних сигналів. 

Також важливим компонентом МАС є сигнальний вектор (Ycurrent) поточного стану 

системи, що спостерігається. Подібний вектор повинен відображати стан системи в динаміці, 

інакше знадобиться запам’ятовувати попередні сигнальні образи, що ускладнює реалізацію 

МАС. 

                                                               current c p
Y V ,V ,time                                                                  (2) 

де Vc – вектор поточних сигналів; Vp – вектор попередніх сигналів, які були до зміни стану 

системи; time – сигнал відліку часу, який пройшов від моменту появи актуальних сигналів до 

поточного моменту. 

Якщо розглядати функціонування системи, то досліджувана МАС містить ознаки 

штучної двошарової нейронної мережі, в якій перший шар складають агенти, а другий – 

модуль акумуляції виходів агентів та формування сигналів Alarm. 

Мультиагентну систему можна описати наступною кортежною моделлю: 

                                                       
current

MAS agents ,Y , Alarm , N                                                        (3) 

де agents – масив агентів, Alarm – сигнал тривоги, N – прогноз наступної команди; timer: Vc  

Vp  time – відображення множини сигналів поточних і попередніх сигналів на сигнал 

відліку часу. 

Результати моделювання штатного сценарію роботи системи керування зображено на 

рис. 1, 2 та роботи автоматизованої системи з визначення нештатної ситуації на рис 3. 

 

 
Рис.1. Результати моделювання штатного сценарію роботи системи керування:  

часові діаграми появи інформаційних сигналів  
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Рис. 2. Результати моделювання штатного сценарію роботи системи керування:  

часові діаграми появи команд 

 

 
Рис. 3. Результати роботи автоматизованої системи з визначення нештатної ситуації 
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Висновки. У роботі проведено розв’язання актуальної науково-прикладної задачі, яка 

полягає у вдосконалені моделі мультиагентної системи оцінки подібності  сигнальних 

образів стану автоматизованого об'єкту керування, що відрізняється обліком попереднього і 

поточного стану об'єкту, врахуванням часу, який пройшов між моментами зміни стану і 

дозволяє автоматично визначити нештатну ситуацію за результатами попередніх 

спостережень за об'єктом. По результатам роботи можна стверджувати, що використання 

програмних модулів аналізу працездатності обладнання і слідкуванням за технологічним 

процесом з функціями автоматичного навчання дозволить скоротити час розробки і 

відлагодження нових систем промислової автоматизації. 

По результатам проведених досліджень можливо сформулювати наступне: 

– особливу увагу слід приділити аналізу дискретних систем керування, так як на них 

доводиться 70-90 %  задач промислової автоматизації. 

– мультиагентна система аналізу образів стану з автоматичним навчанням дозволить 

скоротити трудомісткість і час реалізації систем контролю валідності процесів керування, 

тим самим підвищити ефективність впровадження нових систем промислової автоматизації. 

– модель системи контролю валідності повинна містити блок фіксації зміни стану 

системи керування, який складається з таймеру відліку часу між зміною сигнального вектору 

і схеми скидання таймера; сигнал таймера додатково використовується мультиагентною 

системою для ідентифікації нештатної ситуації; 

– розроблено керуючі алгоритми для реалізації контролю валідності систем 

промислової автоматизації у вигляді процедур ПЛК; 

– за результатами аналізу практичного застосування мультиагентної системи для задач 

контролю валідності стану автоматичного керування цеховими воротами можна 

стверджувати про придатність запропонованої моделі та її працездатність.  
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Введение. В настоящее время сенсоры H2 обычно используют структуры FET с 

чувствительной пленкой Pd в качестве стробирующего материала. Механизм основан на 

селективной адсорбции H2 на Pd, [1]. Поэтому сенсоры FET обычно нуждаются в сложных 

производственных процессах и дорогостоящих установках. Сенсоры H2 на основе диода 

Шоттки получают все большее внимание из-за относительно простого процесса 

изготовления и высокой производительности. Сенсоры H2 Pd/porousGaAs могут преодолеть 

недостатки упомянутые выше. Такие сенсоры имеют не только простую структуру и 

высокую чувствительность, но также могут быть использованы для определения H2 при 

комнатной температуре. 

Материалы исследования. Эксперименты проводились при воздействии на сенсоры 

H2, на рис. 1 показаны результаты для одного образца полученного при токе травления 30 

мА, поскольку данный образец имел наилучшие характеристики. 

Чувствительность была рассчитана по формуле:  

 /
sg sa

S I I , (1) 

где Isg – значение тока насыщения образца в окружающей среде H2, а Isa – значение тока 

насыщения сенсора в отсутствие H2.  

Реакция газового сенсора на основе диода Шоттки была исследована при вакууме (10
-3 

кг/см
2
), на воздухе и в присутствии H2 плотностью 500 ppm, при комнатной температуре 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Вольт-амперные характеристики для сенсора Pd/porousGaAs на базе диода Шоттки 
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Из графика, видно что сенсор на Pd/porousGaAs проявляет чувствительность уже при 

500 ppm H2 даже при комнатной температуре. Для контакта Pd/porousGaAs в отсутствие H2 

наблюдались значения тока насыщения 6,0×10
-5

 А при наличии H2 это значение 

увеличивалось до 9,0×10
-4

 А.  

Время отклика сенсора составляло менее 1 с при комнатной температуре. Однако время 

восстановления наблюдалось в течение длительного времени около 1-2 мин. Кроме того, на 

рис. 1 видно, что наблюдается сдвиг порогового напряжения вольт-амперных характеристик 

для диода Pd/porousGaAs при комнатной температуре, с постоянным значением тока, когда 

он подвергается воздействию воздуха и H2. 

Выводы. Было обнаружено, что пористость чувствительного к H2 сенсора 

Pd/porousGaAs на основе диода Шоттки влияет на скорость и чувствительность сенсора. 

Даже при комнатной температуре и относительно низкой концентрации H2 (500 ppm) 

наблюдалось увеличение чувствительности сенсора Pd/porousGaAs. Было установлено время 

отклика менее 1с и чувствительность 93,5% к относительной концентрации H2, работающего 

при комнатной температуре. 
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Вступ. На сьогоднішній день, через ряд економічних причин (висока вартість 

енергоносіїв, подорожчання комунальних послуг), стає актуальним застосування 

енергозберігаючих технологій для житлових будинків, використання альтернативних джерел 

енергії. Також актуальним стає аналіз рентабельності впровадження нових систем 

теплопостачання і методів керування ними.  

Такий аналіз потребує створення інформаційної системи обліку використання енергії та 

аналізу ефективності режимів роботи. Користувачами такої інформаційної системи є 

співвласники будинків та сервісні компанії, що займаються впровадженням і 

обслуговуванням систем опалення. 

Мета роботи. Основним завданням даної роботи є підвищення ефективності 

використання енергоресурсів житлових будинків, за рахунок побудови методу автоматизації 

обробки технологічної інформації, для оцінки ефективності роботи систем опалення 

житлових будинків. 

Матеріали дослідження. Інформаційна система обробки технологічної інформації 

вирішує кілька основних функціональних завдань: 

1. Створення бази знань питомих показників енерго- та ресурсоспоживання. 

2. Підключення геоданих, для отримання прогнозу на стан погодних умов. 

3. Розробка алгоритму прогнозування споживання тепла і температури будинку.  

4. Розробка алгоритму попереджуючого управління процесом подачі тепла на опалення 

будівлі, в якій кількість затраченої енергії, залежить від кінцевих даних, які сформує 

алгоритму прогнозування температури будинку. 

При регулюванні та обліку витрат тепла на опалення будівель, в яких відсутні люди 

протягом частини доби, необхідно вирішувати завдання підвищення точності вимірювання 

кількості тепла і підвищення точності підтримки необхідної температури повітря в 

приміщеннях одночасно зі зниженням споживання тепла в будинках під час відсутності 

людей, а також в нічний час.  

Автоматизована система енергоменеджменту повинна включати автоматичні пости 

моніторингу енергоспоживання та температурного режиму в будівлях, систему передачі 

даних на централізовану базу даних і програмні модулі, що дозволяють проводити аналіз 

інформації, що надходить. Інформаційна структура автоматизованої системи представлена 

на рисунку 1.  

Інформаційною основою такої системи повинна бути централізована база даних, що 

наповнюється автоматично і знаходиться на спеціалізованому WEB-сервері. Для її створення 

та  використання, була використана вільна система керування реляційними базами даних 

MySQL. Під час роботи системи на сервер в автоматичному режимі надходить інформація з 

датчиків, розташованих в будинку, а також  геодані отриманих із відкритих ресурсів.  

Для вирішення проблеми оптимізації енергії, яка буде затрачена для опалення 

житлового будинку, було побудовано математичну модель формування теплового режиму 
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будівлі, роль якої в загальному випадку, зводиться до складання рівнянь теплового балансу, 

що описують перенесення тепла повітрообміном, зовнішні кліматичні впливу, тепловтрати 

через зовнішні огорожі за рахунок теплопровідності і фільтрації, надходження тепла від 

технологічного обладнання. 

 

 
Рис. 1. Інформаційна структура автоматизованої системи 

 

При моніторингу системи опалення будівлі вимірюються такі параметри: 

 за даними теплового лічильника визначаються: миттєва теплове навантаження 

будівлі Q, (кВт); спожита теплова енергія Q, Гкал, (ГДж); миттєвий масова витрата води в 

системі опалення mв, т / год, (Кг / с); миттєвий об'ємний витрата води в мережі опалення V, 

м3/ Ч, (м3/ С); кількість протікає води MВ, т або V, м3; температура води в лінії подачі 1τ, 

0С; температура води у зворотній лінії 2 τ, 0С; час напрацювання лічильника на момент 

виміру τ, год; 

 температура повітря всередині приміщень tвн, 0С; температура зовнішнього повітря 

tнар, 0С; додатково  враховуються погодні умови за даними метеорологічної станції: 

швидкість вітру W, м / с; наявність опадів, мм; освітленість; 

 поточне, прогнозне та максимальне допустиме споживання електричної енергії; 

 мінімальна інформація, яка надається про будівлю: обсяг будинку Vзд, м3; рік 

побудови, призначення, діючи тарифи на енергоносії.  

Висновки. Застосування WEB-базованої системи збору та аналізу даних роботи 

системи опалення будівель дозволить приймати оптимальні рішення щодо формування 

температурних режимів, ефективного використання альтернативних джерел 

енергопостачання сумісно з централізованим системами теплопостачання. 
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Вступ. Генератор-двигун (Г-Д) – система електроприводу, в якій виконавчий 

електродвигун постійного струму незалежного збудження живиться від генератора струму 

також незалежного збудження. В Г-Д швидкість регулюється зміною напруги на якорі 

двигуна (вниз від основної) або ослабленням магнітного потоку в двигуні (вгору від 

основної). Повний діапазон регулювання швидкості досягає 1:30. Межі ці можуть бути 

розширені при застосуванні засобів автоматичного регулювання, наприклад, 

електромашинних, напівпровідникових, магнітних і ін. Також у системи є наступні недоліки: 

має відносно низький коефіцієнт корисної дії, високу вартість і громіздкість, що 

визначаються наявністю в системі великого числа електричних машин; вартість системи 

перевищує вартість одного короткозамкненого асинхронного двигуна такої ж потужності в 

8–10 разів. Крім того, така система електроприводу вимагає багато місця 1. 

Широко застосовується для управління приводами кар'єрних екскаваторів, тому не 

зважаючи на те, що за ефективністю система Г-Д поступається сучасним електроприводам, 

питання комп’ютеризації таких систем є актуальним. 

Основною метою роботи є визначення поточного стану актуальних розробок (патентів) 

для автоматизованих систем електроприводу за системою Г-Д. 

Матеріали дослідження. Огляд проводився за російською та українською патентними 

базами. Виявлені 2 російських патенти 2, 3 та 4 українських патентів 4-7. 

В роботі 2 технічним результатом є удосконалення конструкції електроприводу 

постійного струму з управлінням рушання. Електропривод постійного струму містить 

ланцюги негативних зворотних зв'язків за швидкістю і похідної потоку, приводний двигун, 

який живиться від джерела напруги U; безколекторний генератор постійного струму, що 

живить якірну обмотку безколекторного двигуна постійного струму. Генератор виконаний 

низьковольтним, а двигун постійного струму – високовольтним. Вони розташовані на 

одному валу. Електропривод містить тахогенератор і електромашинний підсилювач, що 

реалізують функції негативного зворотного зв'язку по швидкості, перетворювач струму, що 

працює в режимі електронного ключа, конденсатор, що слугує для накопичення енергій 

електричного поля, котушку індуктивності та діод, включені таким чином, що котушка 

індуктивності забезпечує накопичення енергії магнітного поля, яка перекачується за 

допомогою перетворювача струму через діод до електродвигуна постійного струму, при 

цьому діод перешкоджає протіканню наведеного струму проти-ЕРС безколекторного 

високовольтного двигуна постійного струму. 

В 3 представлена система обмеження струму двигуна в реверсивному електроприводі 

по системі панів, що містить електромашинний або двотактний магнітний підсилювач для 

управління збудженням генератора і вузол струмового відсічення, виконаний на обмотках 

управління зазначеного підсилювача, включених через електричний вентиль на різницю 

напруги порівняння і наупруги пропорційного струму двигуна, що відрізняється тим, що, з 

метою підвищення стабільності і надійності роботи, також збільшення швидкодії, для 
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вимірювання струму двигуна використовується однотактний трифазний дросель насичення, 

обмоткою управління якого служити ділянку силового кабелю головного ланцюга, в 

комбінації з безконтактним пристроєм переключенням на двох напівпровідникових тріодах, 

емітерні входи, які приєднані з взаємно протилежними полярностями до зазначеного ділянці 

силового кабелю, а в колекторні ланцюга включені диференційно діючі обмотки управління 

згаданого вище підсилювача. 

В 4 представлена система запуску синхронного двигуна групи Г-Д, що включає 

синхронний двигун, тиристорний двигун, тиристорний перетворювач, генератор постійного 

струму із збуджувачем, контакторний апарат, що з'єднує якірний ланцюг генератора з 

тиристорним перетворювачем, яка відрізняється тим, що додатково обладнана датчиками 

напруги і струму тиристорного перетворювача, датчиком струму збудження генератора, 

обчислювальним блоком з чотирма входами, причому вихід датчика напруги тиристорного 

перетворювача пов'язаний з першим входом обчислювального блока, датчик струму 

тиристорного перетворювача зв'язаний з другим входом обчислювального блока, два інших 

виходи датчика струму тиристорного перетворювача зв'язані, відповідно, з виходами 

збуджувача генератора і системами керування тиристорними перетворювачами, вихід 

датчика струму збуджувача генератора зв'язаний з третім входом обчислювального блока, на 

четвертий вхід якого надходить сигнал, пропорційний синхронній швидкості синхронного 

двигуна,  керуючий вихід системи  керування тиристорного перетворювача через нормально 

розімкнений контакт контакторного апарата і нормально замкнений контакт реле форсування 

зв'язаний з джерелом напруги завдання, вихід обчислювального блока зв'язаний з входом 

вимикача в ланцюгу статора синхронного двигуна, крім того, як тиристорний перетворювач 

використовується тиристорний збуджувач синхронного двигуна. 

В 5 представлена система запуску та контролю режиму роботи синхронного двигуна 

групи Г-Д, яка вмикає синхронний двигун з вимикачем у мережі статора, збуджувачем у 

мережі збудження та генератором постійного струму на валу, джерела живлення якірної 

мережі генератора з комутуючим апаратом, контакторний апарат в мережі живлення 

двигуна, перетворювачі для живлення обмотки збудження та якірної мережі на період пуску, 

яка відрізняється тим, що для спрощення конструкції та підвищення надійності вона 

додатково оснащена джерелом живлення обмотки збудження з комутуючим апаратом, 

датчиками напруги в мережі змінного струму, струму збудження синхронного двигуна, 

напруги якірної мережі генератора, датчиком струму якоря генератора, обчислювальним 

блоком. Система запуску та контролю режиму роботи синхронного двигуна групи Г-Д, яка 

відрізняється тим, що виходи датчиків напруги та струму генератора зв’язані з 

підсумовувальними входами обчислювального блока. Система запуску та контролю режиму 

роботи синхронного двигуна групи Г-Д за п. 1, яка відрізняється тим, що блок живлення 

якірної мережі генератора, блок його обмотки збудження обчислювального блока входять до 

складу низьковольтного відсіку керування вимикачем синхронного двигуна. 

В 6 розроблений пристрій керування системою динамічного навантаження двигунів 

постійного струму, що включає випробовуваний двигун, який з'єднаний через датчик струму 

з якірним ланцюгом генератора постійного струму паралельного збудження, напруга на 

якому контролюється датчиком, збуджувач двигуна, з'єднаний через датчик струму з 

обмоткою збудження двигуна, напруга на якій контролюється датчиком напруги обмотки 

збудження двигуна, датчик швидкості обертання двигуна, привідний синхронний двигун зі 

збуджувачем, що під'єднаний до мережі змінної напруги, релейний блок, на який надходить 

сигнал з датчика струму генератора, блок визначення ефективного значення струму, 

інформаційний блок, на який надходять сигнали з датчиків напруги та струму збудження 

двигуна, датчика швидкості двигуна, датчика струму паралельної обмотки збудження 

генератора, датчиків струму та напруги двигуна 
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В 7 розроблений пристрій для запуску привідного двигуна групи Г-Д, що містить 

силовий перетворювач якірного ланцюга розгінного генератора, силовий перетворювач 

обмотки збудження розгінного генератора, комутаційний пристрій, блок датчиків контролю 

напруги і струму силових перетворювачів і блок керування, встановлений із можливістю 

підключення його керуючого виходу до ланцюга живлення статора приводного двигуна, 

який відрізняється тим, що комутаційний пристрій виконаний у вигляді вхідного і вихідного 

вимикачів, вхідний вимикач встановлений із можливістю підключення його входу до 

джерела живлення, вихід вхідного вимикача зв'язаний із входом силового перетворювача 

якірного ланцюга розгінного генератора і входом силового перетворювача обмотки 

збудження розгінного генератора, вихід силового перетворювача якірного ланцюга 

розгінного генератора і вихід силового перетворювача обмотки збудження розгінного 

генератора зв’язані з відповідними входами вихідного вимикача, а також входами блока 

датчиків контролю напруги і струму силових перетворювачів, вихідний вимикач 

установлений із можливістю підключення його виходів до якірного ланцюга і обмотки 

збудження розгінного генератора, вихід блока датчиків контролю напруги і струму силових 

перетворювачів зв’язаний із відповідним входом блока керування, виходи блока керування 

зв'язані з входом силового перетворювача якірного ланцюга розгінного генератора і входом 

силового перетворювача обмотки збудження розгінного генератора, при цьому виходи 

вхідного і вихідного вимикачів зв'язані з відповідними входами блока керування, а виходи 

блока керування зв’язані з відповідними входами вхідного і вихідного вимикачів. Пристрій, 

відрізняється тим, що блок керування встановлений із можливістю підключення його 

керуючого виходу до ланцюга живлення статора привідного двигуна через реле часу, при 

цьому реле часу зв'язане з вихідним вимикачем. Пристрій, відрізняється тим, що вхідний 

вимикач підключений до силового перетворювача якірного ланцюга розгінного генератора і 

силового перетворювача обмотки збудження розгінного генератора через блок контролю 

вхідної напруги, при цьому вихід блока контролю вхідної напруги зв’язаний із відповідним 

входом блока керування. 

Висновки. Огляд патентних баз показує, що в основному розробки стосуються 

керування пуском привідного двигуна системи Г-Д та обмеження струмів у системі для 

забезпечення безаварійних режимів роботи. Тому задача розробки комп’ютеризованої 

системи для такої системи є актуальною. 
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Вступ. Основні тенденції в розвитку електроніки пов'язані з підвищеною 

функціональною складністю електричних приладів підвищеної швидкодії і чутливості. 

Отримання плівок поруватого GaAs з високою густиною розподілу пор є досить складним 

завданням.  

Матеріали дослідження. Важливою характеристикою поруватих напівпровідників, 

котра визначає більшість його фізичних параметрів, являється ступінь пористості (Р), котра 

визначається виразом: 

                                                                            𝑃 =
𝑃𝑝 − 𝑃𝑝𝑜𝑟

𝑃𝑝
,                                                                    (1.1) 

де: Рр та Ppor – платність моно кристального та поруватого напівпровідника відповідно. 

Ступінь пористості зразка визначається зазвичай гальванометричним методом 

(зважуванням). Визначення пористості цим методом проводиться в три етапи: 

 зважування монокристалічної напівпровідникової пластини; 

 витравлювання на ній пористого шару і зважування отриманого зразка; 

 видалення пористого шару шляхом відгалужування його з підкладки і повторне 

зважування зразка. 

Електрохімічна комірка для оптимального вирощування por-GaAs не проста 

конструкція, як це може здатися на перший погляд, а в процесі його розвитку, необхідно 

вирішити безліч технічних проблем. 

По-друге, часто цей процес також вимагає освітлення. Це означає, що комірка для 

травлення повинна мати вікно. 

По-третє, поруваті шари, призначені для використання в реальних пристроях повинні 

задовольняти строгим вимогам до однорідності і відтворюваності параметрів шару. 

Для досягнення згаданої вище однорідності, крім приладу, який повинен забезпечувати 

рівномірне освітлення, повинен мати високий ступень безпеки і надійності, необхідно 

підтримувати високу якість і однорідність омічного контакту, рівномірне легування 

пластини. 

Таким чином, виробництво будь-яких пристроїв, заснованих на por-GaAs повинно 

враховувати особливості процесу травлення, який завжди буде в основі технології 

виготовлення цього пристрою.  

Для отримання поруватих шарів GaAs застосовувалися пластини n-GaAs (100) леговані 

оловом. Для вирощування поруватих шарів було обрано двох камерну комірку з можливістю 

освітлення зразків через вікно. 

Один з головних чинників що впливає на параметри поруватих шарів використовуючи 

електролітичний метод, являється струм/напруга анодування. Тому увагу було 

сконцентровано на блок живлення для контрольованого технологічного процесу 

вирощування.  
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При проектуванні було синтезовано структурну схему, яку зображено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема структурна комп’ютерно-інтегрованої системи контролю параметрів 

вирощування поруватого шару: А – анод; К – катод; 1 – блок живлення; 2 – герметична 

камера; 3 – електрохімічна комірка; 4 – лампи для примусового освітлення; 5 – блок реле для 

живлення ламп; 6 – персональний комп’ютер 

 

Як експрес аналіз впливу морфології шарів поруватого GaAs на спектри 

випромінювання застосовувався метод фотолюмінесценції (ФЛ), яка збурювалась лазером з 

довжиною хвилі 405 нм. Залежність інтенсивності ФЛ від інтенсивності збурення була 

практично лінійною. Мікроструктура області світіння була досить однорідною, а 

інтенсивність випромінювання – стабільною в часі. Для всіх шарів, спостерігається зрушення 

ІК максимуму в короткохвильову область спектра ФЛ. Інтенсивність і форма смуги залежать 

від умов отримання поруватих шарів (рис. 2). Можна бачити, що інтенсивність ФЛ 

збільшується, а її пікова довжина хвилі зменшується, коли поруватість збільшується.  

Видно, що тривале травлення при малій щільності струму 10мА/см
2
 призводить до 

більш розвиненої поверхні з меншими розмірами характерних структур ніж при меншому 

часі травленні, але з великою щільністю струму 30 мА/см
2
 і 100мА/см

2
. Для математичної 

характеристики текстури поверхні використовуємо середню квадратичну шорсткість Sq, яка 

визначається як: 

𝑆𝑞 = √
∑ (𝐻𝑖 − �̂�)2𝑁

𝑖=1

𝑁
,                                                            (1.2) 

де N – число виміряних точок, �̂� – середня висота (нульовий рівень), висота i-тої точки. 

Результати вимірювань показали, що середня квадратична шорсткість для зразків а, б та в 

відповідно Sqа=2,96 нм,Sqб=1,85 нм, Sqв=1,63 нм. 
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Рис. 2. Фотолюмінесценція зразків porousGaAs, отриманих  

при струмах травления 10 ÷  100 мА 

 

Калібрувальні досліди з визначення пористості показали, що при збільшенні щільності 

струму від j=10мА/см
2
 до j=100 мА/см

2 
відбувається зменшення пористості від 50% до 30%, а 

характерні розміри зменшуються від 8,0 нм до 4,2 нм. 

Висновки. Удосконалено метод отримання поруватого шару на підкладках n-GaAs, 

який відрізняється застосуванням струму з амплітудою 30 мА та визначено час травлення, 

який склав 3 хвилини, що дозволило зменшити нерівномірність поруватого шару на 5% та 

отримати поруватість параметрів фотолюмінесценції поруватого шару для партії підкладок. 

 

Бібліографічні посилання 

1. Sailor M.J., Canham L. (1997). Sensor applications of porous silicon / Properties of porous silicon. London: 

INSPEC, 364-370. 

2. Lehmann V., Gosele U. (1991). Porous silicon formation: A quantum wire effect / Appl. Phys. Lett.. 58(8), 856-

858. 

 

Обсяг публікації: сторінок –   3;  умовних друк. аркушів –  0,392. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Обсяг: не менше 1 повної сторінки.  

Загальні 

вимоги: 

текстовий редактор Microsoft Word. Сторінки без переносів, розривів.  

Інтервал між рядками – одинарний. Шрифт Times New Roman, 12 pt, 

звичайний. 

Формат 

аркуша: 

А4, всі поля по 2 см. Відстань від верхнього краю аркуша до верхнього 

колонтитула – 1,25 см, від нижнього краю аркуша до нижнього 

колонтитула – 1,25 см. 

Структура: УДК. 

Назва. 

Прізвища та ініціали авторів, через кому. 

Назва організації, Поштова адреса, E-mail відповідального автора. 

Відомості про наукового керівника (за наявності). 

Вступ. 

Матеріали дослідження. 

Висновки. 

Бібліографічні посилання (ДСТУ 8302:2015). 

Назва 

статті: 

Шрифт Times New Roman, 16 pt, напівжирний, вирівнювання посередині, 

інтервал перед 12 pt та після 6 pt. 

Назва  

Ім’я авторів: Шрифт Times New Roman, 12 pt, напівжирний, вирівнювання ліворуч. 

Інтервал після 6 pt. Ініціали розділяються пробілом. 

Оксанич І. Г., Конох І. С. 

Назва 

організації, 

адреса, e-mail: 

Шрифт Times New Roman, 10 pt, вирівнювання ліворуч.  

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського,  

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

E-mail: enko@gmail.com  

 

Текст: Шрифт Times New Roman, 12 pt. Абзац рядка 1 см, вирівнювання по 

ширині.  

Таблиці: вирівнювання посередині. Перед назвою таблиці пустий рядок. Після 

таблиці пустий рядок.  

Розташовується безпосередньо після тексту, у якому згадується вперше, 

або на наступній сторінці.  

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. Всі таблиці повинні мати 

назву і номер. 

 

Табл. 1. Назва таблиці 

Опір фазної обмотки R, Ом 3,330 

Самоіндукція L, Гн 0,223 

 

 

Рисунки: вирівнювання посередині, пустий рядок перед рисунком та після назви.  

Розташовується безпосередньо після тексту, у якому згадується вперше, 

або на наступній сторінці.  

mailto:ius.shevchenko@gmail.com
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На всі рисунки повинні бути посилання в тексті. Всі рисунки повинні 

мати назву і номер.  

Рисунки подаються кольоровими.  

Рисунки не можна створювати за допомогою вбудованих функцій 

редактора MS Word, дозволяється вставка рисунків лише стандартних 

форматів (JPEG, TIFF та ін.) або реалізованих у MS Visio. 

 

 

 

Рис. 1. Налаштування редактора формул 

 

Формули: формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation або MathType. 

Вирівнювання посередині, нумерація формул по правому краю. 

Налаштування редактора згідно з рис. 1. 

 

Бібліографічні 

посилання: 

Перелік посилань подається мовою оригіналу.  

Текст посилань: шрифт Times New Roman, 10 pt, виступ 0,7 см, 

вирівнювання по ширині. Оформлення посилань згідно з державним 

стандартом ДСТУ 8302:2015.  

Посилання в тексті на літературу по мірі згадування в квадратних дужках.  

 
Рекомендоване використання іноземних джерел( особливо статей з doi), та посилань на 

статті наукового керівника (особливо статей Scopus). 

 

Неприпустиме використання джерел старших за 20 років, тобто раніше 1999 р. 
 

 

Відповідальність за науковий зміст і новизну поданих матеріалів несуть 

безпосередньо автори.  

 

Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам, до публікації в 

електронному збірнику не приймаються. 
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