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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДИСКРЕТНО-
БЕЗПЕРЕРВНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ MAX-PLUS-АЛГЕБРИ 

Розглядається методика створення математичної моделі дискретно-безперервної системи 
за допомогою апарату «Max-Plus»-алгебра та графів синхронізації. Запропонована 
методика застосовується для опису виробничого об’єкту та створення керування для 
уникнення заборонених станів, що забезпечує бажану продуктивність та якість 
функціонування.  
Ключові слова: ДБС, граф синхронізації, заборонений стан, діаграма Ганта.  

Загальна постановка проблеми 
Дискретно-безперервна система (ДБС) — це динамічна система, поведінку якої можна 

описати за допомогою дискретної послідовності подій. Дослідження, аналіз та розробка 
керування ДБС має достатньо великий практичний сенс, бо у сучасному світі можна знайти 
велику кількість прикладів подібних систем (наприклад конвеєрне виробництво) для яких 
існує необхідність дослідження динаміки та розробки керування з метою досягнення бажаної 
якості та продуктивності виробництва. 

Для моделювання й аналізу ДБС, а також для розробки керування застосовуються 
різні математичні засоби. Але найбільш придатним математичним апаратом для вирішення 
проблем синхронізації процесів в дискретно-безперервних системах є «Max-Plus»-алгебра 
[1], що дозволяє описувати детерміновану систему з часовими оцінками у зручному 
векторно-матричному вигляді, використовуючи при цьому потенціал мереж Петрі, а саме 
графів синхронізації. Крім того, для апарату «Max-Plus»-алгебри розроблені програмні 
засоби, серед яких виділимо Max-Plus-Algebra Toolbox [2] для пакету програм MATLAB, що 
спрощує застосування на практиці цього математичного апарату. 

Постановка задачі дослідження 
Для досягнення бажаної продуктивності та якості функціонування ДБС необхідно 

вирішити наступну задачу:  
Створити математичну модель за допомогою «Max-Plus»-алгебри та розробити логічні 

правила керування для уникнення заборонених станів і перевірити їх функціонування в 
керованій системі. 

Вирішення задачі та результати дослідження 
Схема об’єкта керування представлена на рис. 1. Цех обладнано конвеєрами (К1), 

(К2),  портальним краном (ПК), та верстатами для обробки деталей (В1-В4).  
Кожна з операцій має визначену тривалість. В цій системі можуть бути заборонені 

стани, що пов’язані з використанням спільних ресурсів - портального крану ПК та 
конвеєра К2. 
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Рисунок 1 — Схема об’єкта керування 

Бажана поведінка технологічного процесу цеху полягає у наступному: 
Конвеєром (К1) із сусіднього цеху з періодом T рухаються необроблені заготовки (З). 

Після обробки в цьому цеху заготовки потрапляють до наступного цеху на наступний етап 
обробки. Переміщення заготовок цехом між верстатами (В1-В4) для проведення різних видів 
механічної обробки здійснюється портальним краном ПК. 

Процес обробки в цеху починається з моменту надходження заготовки на стрічку 
конвеєра (К1). Коли заготовка досягає зони завантаження/розвантаження (З/Р), портальний 
кран розвантажує її зі стрічки конвеєра та починає рух до верстату В1.  Після розвантаження 
заготовки на стіл верстата В1, портальний кран повертається до початкової позиції (З/Р).  

Після обробки заготовки на верстаті В1 портальний кран забирає та переміщує її в 
початкову позицію (П1) стрічки конвеєра послідовної обробки (К2) та повертається назад.  

Якщо обробка попередніх заготовок (якщо такі є) на верстатах В2-В3 завершена й 
позиція П4 вільна, то стрічка конвеєра К2 переміщується на одну позицію, переміщуючи 
заготовку з позиції П1 до верстату В2, де починається її обробка.  

Після обробки на В2 заготовка переміщується (при виконанні попередніх умов) 
конвеєром для подальшої обробки на верстаті В3, після чого, заготовка потрапляє в позицію 
П4, де очікує на переміщення за допомогою портального крана.  

Після того, як заготовка оброблена на всіх верстатах конвеєра К2 портальний кран 
переміщує її з позиції П4 на стіл СО, що обертається, перед верстатом В4.  

Подача заготовки здійснюється за допомогою обертання стола СО, на якому може 
знаходитися тільки одна заготовка. Після того, як заготовка оброблена на верстаті В4 та 
готова для завантаження, портальний кран переміщує її в зону (З/Р), де розвантажує її на 
стрічку конвеєра К1, яким оброблена заготовка переміщується до наступного цеху. 

Математична модель об’єкта керування представляється у вигляді графа синхронізації 
(рис. 2). Початкове маркування графа синхронізації відповідає стану на рис. 1. Граф 
синхронізації описується за допомогою матриці системи А, використовуючи формулу  [3, 4]: 

( )
⎩
⎨
⎧

∞−
•∈∧•∈∃

=
.інакше  

,:якщо, kjkikkjT
ij

tststtsT
a                              (1) 

та матриці керування В, вираз (2), яка враховує керовані переходи в системі: 
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Рисунок 2 — Граф синхронізації об’єкта керування 

На рисунку 2 колами позначаються позиції, що мають значення окремого стану, в 
якому перебуває система керування: 
S1 — необроблена заготовка досягла позиції З/Р та готова до завантаження; 
S2 — ПК в позиції З/Р чекає на початок завантаження необробленої заготовки; 
S3 — ПК завантажує заготовку з К1; 
S4 — ПК рухається з заготовкою до верстату В1; 
S5 — ПК знаходиться над верстатом В1; 
S6 — розвантаження заготовки на В1; 
S7 — ПК рухається від верстату В1 в початкову позицію; 
S8 — верстат В1 готовий до приймання заготовки; 
S9 — заготовка чекає на обробку на верстаті В1; 
S10 — обробка заготовки на верстаті В1; 
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S11 — заготовка оброблена на верстаті В1; 
S12 — ПК знаходиться в початковій позиції З/Р; 
S13 — рух ПК від З/Р до В1; 
S14 — ПК знаходиться над верстатом В1; 
S15 — завантаження заготовки з верстату В1; 
S16 — рух ПК до позиції П1 конвеєру К2; 
S17 — ПК знаходиться над позицією П1; 
S18 — позиція П1 вільна; 
S19 — ПК розвантажує заготовку в позицію П1 конвеєра К2; 
S20 — ПК рухається від П1 до початкової позиції З/Р; 
S21 — заготовка знаходиться в позиції П1; 
S22 — верстат В2 готовий до приймання необробленої заготовки; 
S23 — рух заготовки з позиції П1 в позицію Р2; 
S24 — заготовка в позиції П2 та готова до обробки на верстаті В2; 
S25 — обробка заготовки на верстаті В2; 
S26 — оброблена заготовка в позиції П2 чекає переміщення; 
S27 — верстат В3 готовий до приймання необробленої заготовки; 
S28 — рух заготовки з позиції П2 в позицію П3; 
S29 — заготовка в позиції П3 та готова до обробки на верстаті В3; 
S30 — обробка заготовки на верстаті В3; 
S31 — оброблена заготовка в позиції П3 чекає переміщення; 
S32 — позиція П4 вільна; 
S33 — рух заготовки з позиції П3 в позицію П4; 
S34 — заготовка в позиції П4 чекає на переміщення до верстату В4; 
S35 — ПК знаходиться в початковій позиції З/Р; 
S36 — стіл СО готовий до приймання заготовки;  
S37 — рух ПК з початкової позиції З/Р до позиції П4; 
S38 — ПК знаходиться над позицією П4; 
S39 — завантаження заготовки з позиції П4; 
S40 — рух ПК від позиції П4 до СО верстату В4; 
S41 — ПК знаходиться над столом СО; 
S42 — розвантаження заготовки на стіл СО; 
S43 — необроблена заготовка знаходиться на столі СО; 
S44 — ПК рухається від СО в початкову позицію З/Р; 
S45 — стіл СО з заготовкою обертається; 
S46 — необроблена заготовка знаходиться перед верстатом В4; 
S47 — обробка заготовки на верстаті В4; 
S48 — заготовка оброблена на верстаті В4; 
S49 — стіл СО з обробленою заготовкою обертається; 
S50 — оброблена заготовка чекає на розвантаження зі стола СО; 
S51 — ПК знаходиться в початковій позиції З/Р; 
S52 — рух ПК з початкової позиції З/Р до столу СО; 
S53 — ПК знаходиться над столом СО; 
S54 — завантаження заготовки зі стола СО; 
S55 — рух ПК від столу СО до місця розвантаження З/Р; 
S56 — ПК над місцем розвантаження З/Р; 
S57 — розвантаження обробленої заготовки на конвеєр К1; 
S58 — необроблена заготовка рухається конвеєром К1 до місця завантаження З/Р. 

Мінімально необхідний час перебування системи в окремому стані, після якого може 
бути активований перехід до наступного стану, позначається у квадратних дужках. 
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Для врахування початкового маркування графа синхронізації складаються  матриці 
трансформації (3) та (4): 

( )
⎩
⎨
⎧

∞−
=

інакше;
маркована,непозиціяякщо0

0
i

ijA

s
T            (3) 

 
( )

⎩
⎨
⎧

∞−
=

інакше.
маркована,позиціяякщо0

1
i

ijA

s
T            (4) 

Для отримання рівняння динаміки системи попередньо розраховуються матриці (5-7): 

00 ATAA ⋅= ,                                                       (5) 

11 ATAA ⋅= ,                                                        (6) 

132* −⊕⊕⊕⊕⊕= nAAAAIA K .                                (7) 

Для опису поведінки мереж Петрі без затримуючих керуючих впливів 
використовується матриця M: 

1
*
0 AAM ⋅= .                                                      (8) 

Поведінка некерованого графа синхронізації розраховується за формулою (9): 

( ) ( )kxMkx =+1 .                                                (9) 

На рис. 3 наведені діаграми Ганта для динаміки некерованого графа синхронізації.  

а)  

б)  

в)  

а) Графік використання крана; 
б) Графік використання верстатів; 
в) Графік руху конвеєра К2. 

Рисунок 3 — Графіки динаміки в некерованій системі 



ISSN 2075-4272   Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №23 (201), 2012 
 

11 

Діаграми Ганта часто використовуються для наочного зображення процесів в ДБС. 
Кожна полоса на діаграмі показує часи зайняття (маркування) окремих позицій графа 
синхронізації, що моделюється. Ординати діаграм слугують для переліку операцій. 

На рис. 3 ординати діаграм відповідають наступним операціям в системі керування: 
Графік використання крана: 

1 — завантаження заготовки з К1 + рух ПК з заготовкою до В1 + затримка розвантаження на В1 + 
розвантаження заготовки на В1; 2 — рух ПК від В1 в початкову позицію З/Р; 3 — рух ПК до В1 + 
затримка завантаження + завантаження заготовки з В1; 4 — рух ПК до П1 + затримка 
розвантаження + розвантаження заготовки на П1; 5 — рух ПК від П1 в початкову позицію З/Р; 6 — 
рух ПК до П4 + затримка завантаження + завантаження заготовки з П4; 7 — рух ПК до СО + 
затримка розвантаження + розвантаження заготовки на СО; 8 — рух ПК від СО в початкову позицію 
З/Р; 9 — рух ПК до СО + затримка завантаження + завантаження заготовки з СО; 10 — рух ПК від 
СО в початкову позицію З/Р + затримка розвантаження на К1+ розвантаження заготовки на К1. 

Графік використання верстатів: 
1 — заготовка на В1 + обробка на В1+ підготовка ПК до руху + рух ПК до В1 + + затримка 
розвантаження з В1 + розвантаження заготовки з В1; 2 — заготовка в позиції П1; 3 — заготовка в 
позиції П2 + обробка на В2 + очікування переміщення з П2; 4 — заготовка в позиції П3 + обробка на 
В3 + очікування переміщення з П3; 5 — заготовка в позиції П4; 6 — заготовка на СО + обертання 
СО + обробка на В4 + обертання СО + очікування на розвантаження зі СО. 

Графік руху конвеєра К2: 
1 — переміщення заготовки з П1 до П2; 2 — переміщення заготовки з П2 до П3;  
3 — переміщення заготовки з П3 до П4. 

Для знайденої матриці M некерованого графа синхронізації розраховуємо власне 
число, що дорівнює λ=366. Також матриця має тільки один власний вектор. 

Аналізуючи графіки є очевидним, що така система є нероботоздатною, бо в ній має 
місце накладення часових проміжків використання крана на сусідніх циклах роботи системи. 
Цим порушується очевидна вимога роздільного використання  крана для виконання 
поточних завдань. Крім того, виходячи з діаграми руху конвеєра К2, має місце асинхронність 
надходження запитів з позицій П1-П3 на запуск конвеєра, що порушує нормальний 
технологічний процес обробки заготовок на конвеєрі. 

Для досягнення необхідного протікання процесу виробничого цеху, що полягає у 
скоординованій роботі портального крана, конвеєрів К1 та  К2, а також верстатів, необхідно 
синтезувати керовану систему за допомогою керованих переходів та логічних умов, що 
задають бажану поведінку системи [5]. Керування виконується керованими переходами u. 

До поведінки керованого графа синхронізації складаються прості вимоги: 
а) момент часу xi(k) k-го маркування позиції si повинен бути досягнутий через τ 

часові одиниці після k-го моменту часу маркування xj(k) позиції sj; 
б) момент часу xi(k+1) (k+1)-го маркування позиції si повинен бути досягнутий 

через τ часові одиниці після k-го моменту часу маркування xj(k) позиції sj. 
У першому випадку відбувається затримка маркування позиції si під час одного циклу. Для 

виконання цієї умови в мережі Петрі вибирається керований перехід ts, від якого йде шлях до позиції 
si. Нехай вага цього шляху дорівнює δ, тобто не раніш ніж через δ часові одиниці після запуску 
переходу ts буде маркована позиція si. Якщо на перехід ts впливає керуючий вплив um, тоді умови 
може бути виконана за допомогою наступного елемента матриці зворотного зв’язку R0: 

( ) ( )δ−⊗τ=mjR0 .                                        (10) 

Аналогічно для умови другого типу розраховується наступний елемент матриці R1, що 
надає системі бажану поведінку: 

( ) ( )δ−⊗τ=mjR1 .                                               (11) 
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Аналізуючи діаграми некерованої системи складемо наступні прості логічні вимоги:  
а) позиція S28 повинна маркуватися в поточному циклі через 21 ⊗=τ kT  часові 

одиниці після маркування позиції S26; 
б) позиція S33 повинна маркуватися в поточному циклі через 1242 ⊗=τ T  часові 

одиниці після маркування позиції S31; 
в) позиція S23 на поточному циклі повинна маркуватися негайно після маркування 

позиції S28 на попередньому циклі; 
г) позиція S1 повинна маркуватися в поточному циклі через 156 часових одиниці 

після маркування позиції S24; 
д) позиція S37 повинна маркуватися в поточному циклі через 74 часових одиниць 

після маркування позиції S34; 
е) позиція S52 повинна маркіруватися в поточному циклі через 170 часових одиниць 

після маркування позиції S44. 
Реалізація цих логічних умов досягається за допомогою матриць зворотного зв’язку 

R0 та R1. Елементи матриць R0 та R1 знаходяться згідно з формулами (10) та (11). 
Поведінка керованого графа синхронізації розраховується за формулою (12): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )kxMkxRBARBAkx s=⊕⊕=+ 11
*

001 .                  (12) 

а)  

б)  

в)  

а) Графік використання крана; 
б) Графік використання верстатів; 
в) Графік руху конвеєра К2. 

Рисунок 4 — Графік динаміки в керованій системі 

Як бачимо на рис. 4 запуск конвеєра К2 став синхронізований та скоординовано 
використання портального крану, тобто усунуті всі заборонені стани. 
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Власне число матриці Ms дорівнює λs=366, тобто λs=λ. Матриця Ms має один власний 
вектор. Поведінка керованого процесу за часом дорівнює поведінці некерованого процесу. 
Разом з тим збільшився період надходження необроблених заготовок до цеху на 15% з 310 до 
366 часові одиниці. 

Висновки 
На розглянутій ДБС було показано, що апарат «Max-Plus»-алгебри може 

застосовуватися для опису ДБС, для дослідження динаміки процесів та для вирішення 
проблем синхронізації та уникнення заборонених станів, які можуть призводити до 
небезпечних або небажаних ситуацій на об’єкті. Застосування методів «Max-Plus»-алгебри на 
практиці, а саме для моделювання ДБС, спрощується завдяки використанню програмного 
забезпечення Max-Plus-Algebra Toolbox для пакету MATLAB. Отримана математична модель 
керованої системи може використовуватися в подальшому при програмуванні логічних 
контролерів для системи керування виробничим процесом. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБУ КЕРУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИМ СТУПЕНЕВИМ 
ВОДОВІДЛИВОМ З УРАХУВАННЯМ ПЕРІОДІВ МАКСИМАЛЬНИХ  
НАВАНТАЖЕНЬ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ШАХТИ  

Пропонується спосіб керування автоматизованим ступеневим водовідливом з урахуванням 
періодів максимальних навантажень в системі електропостачання шахти як перед пікове 
включення насосних установок відповідно до величини поточного притоку води у водозбірник 
насосної станції на кожному горизонті у режимі реального часу. Розроблена імітаційна 
математична модель роботи насосних установок ступеневого водовідливу при керуванні 
відповідним способом. Моделюванням на ЕОМ показана ефективність способу керування 
ступеневим водовідливом, що пропонується в роботі.  
Ключові слова: ступеневий водовідлив, насосна установка, система автоматизації, керу-
вання, максимальне навантаження, система електропостачання, моделювання. 

Загальна постановка проблеми 
Як відомо, одним із способів зниження плати за електроенергію на шахтах при диференці-

йованому тарифу є використання так званих споживачів — регуляторів (СР) — найбільш енер-
гоємних технологічних установок, які під час виробництва, відповідно з вимогами правил безпе-
ки у вугільних шахтах, можуть відключатися або переводитися на знижене електроспоживання в 
період максимального навантаження на систему електропостачання шахти (піковий період). Од-
ним из таких СР є насосні установки водовідливу, які характеризуються великою енергоємністю 
( у середньому 17% від установленої потужності шахти) і вільним циклічним графіком роботи з 
технологічними перервами, що дає можливість сполучати останні з піковими періодами наван-
таження в системі електропостачання [1]. При цьому в перед піковий період повинне забезпечу-
ватися повне або часткове звільненні водозбірника насосної станції від води до початку періоду 
максимуму навантаження на систему електропостачання для того, щоб за період виключення 
насосів водозбірник зміг акумулювати воду, яка потрапляє до водозбірника.  

Сучасні шахти мають велику глибину розробки, роботи ведуться на різних горизонтах, що 
обумовлює використання ступеневого водовідливу для перекачки води  з одного горизонту на 
інший і далі на поверхню шахти. Це складний, гідравлічне розв’язаний комплекс насосних уста-
новок з водозбірниками, керування яким повинне здійснюватися дворівневою системою керу-
вання з координуючим пристроєм, однією з функцій якого є забезпечення роботи насосних 
установок з урахуванням максимальних навантажень в системі електропостачання шахти [2]. В 
теперішній час автоматизуються окремі насосні станції водовідливу, наприклад, з використан-
ням апаратури автоматизації типу ВАВ.1М, яка керує насосною установкою станції без взає-
мозв’язку між інших насосними станціями комплексу ступеневого водовідливу, що суттєво 
впливає на визначення моментів включення – відключення насосних установок  відповідно пері-
одів максимального навантаження на систему електропостачання шахти, а отже викликає змен-
шення ефективності енергозберігаючих заходів при керуванні шахтою. 

Постановка задач дослідження 
У роботі [1] описані способи автоматичного керування насосною установкою водовідливу 

з обліком пікових  періодів у системі електропостачання шахти: спосіб примусового включення 
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за часом з наступним регулюванням подачі, спосіб керуванням по трьом точкам і спосіб приму-
сового включення за часом. Зазначені способи керування можуть бути застосовані тільки при 
керуванні одноступеневим водовідливом, наприклад, спосіб примусового включення за часом 
використовується в алгоритмі керування апаратури автоматизації насосній станції  типу 
ВАВ.1М.  Для ступеневого водовідливу потрібен спосіб керування, який  ураховує деякі специ-
фічні особливості ступеневого водовідливу, зокрема  пуск насосної установки нижче розташова-
ного горизонту (нижнього) повинен здійснюватися в тому випадку, якщо ємність водозбірника 
насосної станції, куди буде перекачуватися вода, буде достатня для приймання води. Також при-
ток води до насосної станції визначається не тільки притоком води з гірничих виробок горизон-
ту, але і подачею насосної установки з нижнього горизонту, що викликає коливання притоку в 
широкому діапазоні й прийняти приток води, як деяку постійну величину не можна. 

Тому задачею даної роботи є розробка і дослідження на ЕОМ способу керування авто-
матизованим ступеневим водовідливом  з урахуванням періодів максимальних навантажень в 
системі електропостачання шахти.  

Рішення задач і результати досліджень 
В результаті аналізу роботи ступеневого водовідливу шахти як об’єкту автоматичного 

керування, існуючих способів автоматичного керування насосною установкою водовідливу з 
обліком періодів максимальних навантажень у системі електропостачання шахти,  пропону-
ється спосіб автоматичного керування ступеневим водовідливом у режимі реального часу, 
суть якого полягає у наступному [3].  Для пояснення способу керування, на рисунку 1 приве-
дена технологічна схема автоматизованого двоступеневого водовідливу шахти.  

 
Рисунок 1 — Технологічна схема автоматизованого двохступеневого водовідливу шахти 

 
На рисунку 1 позначено: НУ1 — насосна установка насосної станції з водозбірником А  гори-

зонту А (нижній горизонт); НУ2 — насосна установка насосної станції з водозбірником Б  горизонту 
Б (верхній горизонт); H1, H2 — глибина відповідно водозбірника А і Б; НР, ВР — рівень води у во-
дозбірнику, відповідно нижній і верхній; Qпр1, Qпр2  — приток води відповідно у водозбірник  А і Б; 
Qн1, Qн2 — продуктивність (подача) відповідно насосної установки НУ1 і НУ2; КТЗА1, КТЗА2 — 
комплекс технічних засобів автоматизації відповідно насосної станції горизонту А і Б (нижній рівень 
керування); КП — координуючий пристрій (верхній рівень керування). 

Комплекс технічних засобів автоматизації насосної станції КТЗА1 чи КТЗА2 складаєть-
ся: з типової апаратури автоматичного керування насосною установкою, наприклад, апарату-
ри ВАВ.1М, рівнеміра аналогового рівня води у водозбірнику, витратоміра для контролю по-
дачі насосу, адаптера обміну даними з пристроєм КП.  Засоби розташовані в межі відповідної 
насосної станції. В якості пристрою КП використовується промисловий комп’ютер, який ро-
зташований на поверхні шахти на пульті гірничого диспетчера. 
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Припустимо, що у водозбірники А і Б надходить випадковий приток води, відповідно Q пр 1 і 
Qпр 2. При досягненні води у водозбірнику А верхнього рівня ВР здійснюється замір поточного рівня 
води у водозбірнику Б датчиком рівня комплексу КТЗА2 і передача цієї інформації в пристрій  КП. 
Якщо рівень води в водозбірнику Б достатній для прийому води Qн1 + Q пр 2  , то в пристрої ПК фор-
мується сигнал для включення апаратурою автоматичного керування насосної установки НУ1 ком-
плексу КТЗА1.  Після включення насосної установки НУ1  рівень води у водозбірнику А зменшу-
ється, відповідно приток води в водозбірник Б збільшується. Подача Q1 насосної установки НУ1 
фіксується витратоміром комплексу КТЗА1 і передається в пристрій КП. Якщо під час роботи насо-
сної установки НУ1 вода в водозбірнику Б досягає верхнього рівня ВР, насосна установка НУ2 ав-
томатично включається в роботу апаратурою автоматичного керування комплексу КТЗА2, і вода 
перекачується далі, наприклад,на поверхню шахти.  

При досягненні нижнього рівня води НР в водозбірнику А насосна установка НУ1 ви-
ключається апаратурою автоматичного керування комплексу КТЗА1.   

Далі очікується приток води в водозбірник А до проміжного рівня Нпр1 . Величина рівня  
Нпр1 задається, наприклад, як: 

Нпр1 = 0,2 * ВР, м                                                                  (1) 
При досягненні водою проміжного рівня. Нпр1. фіксується час притоку tпр0,2   
На підставі отриманих даних в пристрої КП визначається приток води Qпр1 у водозбір-

ник А за формулою:   

2,0

1
пр1Q
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= , м3 /год,                                                             (2) 

де                                                  
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де:  Wоткач 0,2, — об'єм води у водозбірнику проміжного рівня Нпр1, який фіксується в пристрої 
КП в процесі відкачування води з водозбірника А за час tоткач 0,2  по показанням витратоміра 
комплексу КТЗА1; tоткач 0, 2  — час відкачування об'єму води Wоткач 0,2, який фіксується в при-
строї КП в процесі відкачування води з водозбірника А до проміжного рівня Нпр1 .   

Аналогічно виконуються розрахунки величини притоку води Q пр2  у водозбірник Б. 
Враховуючи поточні значення величин притоку води у водозбірники і подачі насосних устано-

вок, у пристрої КП виконується прогнозування (координація), якщо це потрібно, включення насос-
них установок НУ1 і НУ2 до початку пікового періоду навантаження в системі електропостачання 
шахти з метою звільнення від води ємностей водозбірників А і Б для прийняття притоку води під час 
пікового періоду, тобто визначається тимчасова точка включення насосних установок. Це відбува-
ється шляхом порівняння часу заповнення водою водозбірників А і Б з заданим часом пікового пері-
оду. Так для умов насосної станції нижнього горизонту А, якщо час заповнення водою водозбірника 
менший чим  час  пікового періоду,  то пристрій КП формує сигнал в апаратуру автоматичного ке-
рування комплексу КТЗА1 для перед пікового включення насосної установки НУ1. Одночасно в 
пристрої КП, на підставі даних про поточний рівень води у водозбірнику Б верхнього горизонту  ви-
значається обсяг водозбірника між поточним і заданим ВР рівнями води для можливості прийняття 
води з водозбірника А, щоб не було переповнення водозбірника Б. Якщо умова не виконується, 
примусово по команді від пристрою КП апаратурою автоматичного керування комплексу КТЗА2 
включається насосна установка НУ2, яка звільняє від води водозбірник Б для прийняття води з водо-
збірника А. При настанні часу періоду пікового навантаження насосна установка НУ2 по команді 
пристрою КП відключається. Далі цикл керування повторюється.   

Для перевірки працездатності способу керування, що пропонується, і можливості дос-
лідження на ЕОМ режимів роботи ступеневого водовідливу  з урахуванням періодів макси-
мальних навантажень в системі електропостачання шахти, розроблена імітаційна математич-



ISSN 2075-4272   Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №23 (201), 2012 
 

17 

на модель роботи насосних установок ступеневого водовідливу. Відповідно до технології 
процесу ступеневого водовідливу  насосні установки працюють в дискретному режимі, про-
цес наповнення та відкачування води з водозбірника безперервний. Відповідно математична 
модель роботи насосних установок дискретна, а модель зміни рівня води в водозбірнику не-
перервна. Обидві моделі детерміновані. Об'єднана модель   складається з цих двох частин. 

Прийняті наступні допущення: приток води протягом доби рівномірний; подача насосу 
постійна; кожний насос працює на окремий трубопровід, відсутня паралельна робота насосів 
на спільний трубопровід; час заливки водою насосу при його включенні не  враховується. 

Вхідні дані та початкові умови наступні: N — кількість насосів; Pномi — номінальна електри-
чна потужність приводу насосу, кВт; Qні — номінальна подача насосної установки і-го горизонту, 
м3/ год;  W0і  — початковий об'єм води у і-му водозбірнику, м3; Qпрі —  приток води до водозбірни-
ка і-го горизонту, м3/ год; Wbі — поточний обсяг води у  і-ому водозбірнику, м3; Tn.p.u., Тк.p.u., 
Tn.p.v., Тк.p.v. — час початку і кінця ранкових і вечірніх періодів максимального навантаження на 
систему електропостачання шахти відповідно, година; tp — час моделювання, годин. 

Рівняння прямих наповнення водозбірників мають вигляд: 
а) для водозбірника нижнього горизонту: 

рпр tQWtV ⋅+= 1011 )(  , м3                                                        (4) 
б) для водозбірника верхнього водозбірника, враховуючи дискретний приток води з 

нижнього водозбірника: 

рнпр tNQQWtV ⋅++= )()( 12022 , м3                                       (5) 
де N Qн1 — сумарна подача насосних установок насосної станції нижнього горизонту. 

Рівняння прямих відкачування води з водозбірників насосними установками при поточ-
ному притоку воду до водозбірнику  мають вигляд: 

а) для водозбірника нижнього горизонту: 

 pпрнb tQNQWtV ⋅−⋅−= )()( 1111                                             (6) 
б) для водозбірника верхнього водозбірника, враховуючи дискретний приток води з 

нижнього водозбірника: 

 pннb tQQNQWtV ⋅−−⋅−= )()( 102222                                 (7) 
Включення чи відключення насосних установок  при використанні апаратури автоматизації, 

наприклад типу ВАВ.1М, здійснюється циклічно відповідно до рівня води у водозбірнику. Для за-
безпечення перед пікового включення насосної установки з метою звільнення ємності водозбірника 
до моменту початку періоду максимального навантаження в системі електропостачання шахти  пе-
редбачений математичний розрахунок часу примусового включення. Розрахунок виконується на-
ступним чином. Після завершення циклу відкачування, запам`ятовується час зупинки насосного(их) 
установки(ок) — tз. Далі здійснюється прогнозування часу включення насосних установок як: 

)(
)( р
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≥−                                                   (8) 

Якщо нерівність (8) виконується, то проводиться додаткова перевірка — прогноз, чи 
можливо без включення насосної установки подальше наповнення i-го водозбірника  без йо-
го переповнення до кінця періоду максимуму, за виразом: 

vpkupk
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−

                                        (9) 

де  Wbi — поточний обсяг води в  i-ому водозбірнику в момент часу tp. 
Ця перевірка дозволяє усунути короткочасні включення насосних установок водовідли-

ву, що негативно впливає на надійність електропривод насосу. 
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Якщо нерівності (8) і (9) виконуються, то в певний момент часу моделювання tp форму-
ється команда на включення насосних установок відповідного горизонту. 

Якщо нерівність (9) не виконується, відбудеться заборона на включення насосних уста-
новок, і подальше наповнення водозбірника буде здійснюватись природним притоком води з 
гірничих виробок в період максимального навантаження на систему електропостачання.   
Далі цикл повторюється для наступної доби. 

Побудова графіка електричного навантаження (ГЕН) здійснюється додаванням всіх поту-
жностей насосних установок на кожному горизонті в поточний момент часу моделювання tp. 

Моделювання процесу роботи ступеневого водовідливу при управлінні з урахуванням 
періодів максимальних навантажень в системі електропостачання шахти виконується на 
ЕОМ за допомогою пакету Simulink системи MatLab.  

Для приклада, далі по тексту приведені результати моделювання роботи насосних 
установок двоступеневого водовідливу з горизонту 1070м  на горизонт 758м  відокремленого 
підрозділу «Шахта  імені Михайла Івановича Калініна» державного підприємства «Донецька 
вугільна енергетична компанія». Вхідні дані для моделювання наступні: нижній горизонт 
(верхній горизонт) N = 1(2); Pномi = 630(800) кВт; Qні =300(300) м3/ год;  W0і = 20(20) м3; 
Qпрі = 90 (55) м3/ год; Wbі = 673(840) м3; Tn.p.u =6 година., Тк.p.u.=10 година, Tn.p.v.=18 го-
дина, Тк.p.v. = 22 година; tp — 72 год. 

На рисунках 2 і 3  показані графіки моделювання зміни рівня обсягу води у водозбірни-
ку відповідно нижнього горизонту і верхнього горизонтів при автоматичному керуванні на-
сосними установками з урахуванням періодів максимального навантаження в системі елект-
ропостачання шахти (ВП — вечірній період максимуму, УП — ранковий період максимуму). 
Як видно з графіків перед кожним початком періоду максимуму відбувається розрахунок і 
прогнозування часу включення насосної установки горизонту, або всіх разом, щоб в період 
максимуму насосні установки не працювали. 
 

 
Рисунок 2 — Графік моделювання зміни рівня обсягу води у водозбірнику нижнього  

горизонту при автоматичному керуванні насосними установками з урахуванням періодів  
максимального навантаження в системі електропостачання шахти 

 
На рисунку 4 наведений відповідний графік електричного навантаження ГЕН ступене-

вого водовідливу при автоматичному керуванні насосними установками з урахуванням пері-
одів максимального навантаження в системі електропостачання шахти.  З графіку можна ба-
чити, що навантаження на енергосистему зрушується за часовою віссю у нічні або денні ма-
ло навантажені часові зони  для забезпечення споживання електроенергії відповідно до заяв-
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леного навантаження в період максимуму в системі електропостачання.. Це досягається уз-
годженим керуванням роботою насосних установок горизонтів в залежності від поточного 
притоку та акумулятивної можливості водозбірників.  

 

 
Рисунок 3 — Графік моделювання зміни рівня обсягу води у водозбірнику верхнього  

горизонту при автоматичному керуванні насосними установками з урахуванням періодів  
максимального навантаження в системі електропостачання шахти 

 

 
Рисунок 4 — Графік моделювання електричної навантаження ГЕН двохступеневого 

водовідливу при автоматичному керуванні насосними установками з урахуванням періодів  
максимального навантаження в системі електропостачання шахти 

 
Аналогічні результати отримані при моделювання роботи насосних установок ступене-

вого водовідливу інших шахт при автоматичному керуванні насосними установками з ураху-
ванням періодів максимального навантаження в системі електропостачання шахти. 

Висновки 
Пропонується спосіб  автоматичного керування ступеневим водовідливом як перед пікове 

включення насосних установок для звільнення водозбірника від води до рівня достатнього для аку-
муляції притоку води у водозбірник насосної станції на кожного горизонту за період максимального 
навантаження на систему електропостачання шахти у режимі реального часу.  
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Розроблена  імітаційна математична модель роботи насосних установок ступеневого 
водовідливу, яка дозволяє моделювати на ЕОМ за допомогою пакету Simulink системи 
MatLab процес водовідливу. 

Приведені результати моделювання, які показують ефективність способу керування ав-
томатизованим ступеневим водовідливом, що пропонується в роботі. 
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Y.A. Gubka, A.S. Ogolobchenko. Study of  Ways to Control an Automated Step Water Drainage, Taking 
into Account the Periods of Peak Loads in the System of Mine Electric Power Supply. A method of man-
aging the automated stepped drainage is provided, taking into account the periods of peak loads in the pow-
er of the mine according to the inclusion of peak pump installations in accordance with the magnitude of 
those kuschego-water inflow to the sump pump station at each horizon in view of the real-time. A mathemat-
ical model for simulation of the pumping units graded drainage is developed  in the management of the pro-
posed method. Modeling of computer Niemi shows the effectiveness of management methods step-drainage  
taking into account the periods of peak loads in the power of mines.  
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supply system, modeling. 

Ю.А. Губка, А.С. Оголобченко. Исследование способа управления автоматизированным 
ступенчатым водоотливом с учетом периодов максимальных нагрузок в системе элек-
троснабжения шахты. Предлагается способ управления автоматизированным ступенча-
тым водоотливом с учетом периодов максимальных нагрузок в системе электроснабжения 
шахты как перед пиковое включение насосных установок в соответствии с величиной те-
кущего притока воды в водосборник насосной станции на каждом горизонте в режиме ре-
ального времени. Разработана имитационная математическая модель работы насосных 
установок ступенчатого водоотлива при управлении предлагаемым способом. Моделирова-
нием на ЭВМ показана эффективность способа управления ступенчатым водоотливом с 
учетом периодов максимальных нагрузок в системе электроснабжения шахт.  
Ключевые слова: ступенчатый водоотлив, насосная установка, система автоматизации, 
управление, максимальная нагрузка, система электроснабжения, моделирование. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 
МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ТОПЛИВА 

В работе разработана структурная схема автоматизированной системы управления (АСУ) 
производством многокомпонентного топлива (МКТ). Предложена функциональная схема 
автоматизации установки по производству МКТ. Рассмотрен алгоритм работы АСУ 
производством МКТ, в основу которого положена нечеткая система принятия решений 
(СПР) и даны предложения по комплектации разработанной АСУ.  
Ключевые слова: технологический процесс, многокомпонентное топливо, уголь, нечеткая 
система принятия решений, автоматизированная система управления, вязкость, 
стабильность. 

Общая постановка проблемы 
В настоящее время топливно-энергетический комплекс Украины ориентирован на 

использование импортированных энергоносителей, среди которых основными являются 
природный газ и нефтепродукты. Такая ситуация сдерживает развитие отечественного рынка 
топливных ресурсов, среди которых безусловным лидером остается уголь [1] и различные 
модификации МКТ на его основе. 

Сжигание угля традиционными методами уже не обеспечивает желаемого 
коэффициента полезного действия и дает слишком высокий уровень вредных выбросов в 
атмосферу по сравнению с другими энергоресурсами, что предопределяет необходимость 
поиска новых способов его использования. Применение угля как основной составляющей 
для создания многокомпонентного топлива дает возможность обеспечить более эффективное 
сжигание, снизить вредные выбросы в атмосферу и, тем самым, улучшать экологическую 
обстановку, а также уменьшить практически до нуля пожарную и взрывоопасность [2–5]. 

Постановка задач исследования 
Анализ публикаций [2–6,11–13], посвященных изготовлению МКТ, показывает, что 

большинство установок по производству МКТ представляют собой разомкнутые системы с 
точки зрения теории управления и отсутствуют автоматические системы управления ими. 
Это приводит к несовершенству технических решений, малому уровню автоматизации и 
невозможности получения топлива заданного качества и ассортимента. 

Целью исследования является разработка системы управления, которая позволит 
выполнить поддержание и контроль заданных значений параметров качества конечного 
продукта в условиях отсутствия полной информации о ходе технологического процесса, 
используя лишь грубые измерения и их косвенную оценку, а также позволит повысить 
эффективность процесса производства МКТ. 

Решение задач и результаты исследований 
В процессе производства МКТ, основными составляющими которого являются уголь, 

вода, реагент-пластификатор или другие компоненты, необходимо контролировать ряд 
важных технологических величин, а именно: вязкость, гранулометрический состав, 
способность сохранения физико-механических свойств (т.н. стабильность) [5–7,11]. Каждая 
из этих величин должна задаваться непосредственно как характеристика выходного 
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продукта. Однако, в процессе производства редко, а чаще всего вообще невозможно 
спрогнозировать качественно значения данных выходных величин из-за непостоянства 
характеристик сырья (вариация гранулометрического состава угля, его теплотворная 
способность, свойства используемой среды и т.п.). Реально такие характеристики заметно 
изменяются при использовании угля из одного месторождения или воды из одного и того же 
источника (водоема, шахты, технологической воды и т.п.) [9,11]. 

Естественно, что при такой нестабильности параметров технологического процесса, 
не удается добиться заданного качества конечного продукта и, соответственно, 
эффективности производства, конечной целью которого является получение МКТ с заданной 
вязкостью и стабильностью, а также максимально возможной для используемого типа угля 
теплотворной способностью. 

Следует заметить, что контролю подлежат именно вязкость и стабильность, так как 
гранулометрический состав довольно сложно измерять и его значение связанно прямо 
пропорционально со значением вязкости. Регулирование значения вязкости и стабильности 
состава и свойств МКТ следует выполнять с помощью изменения расхода компонентов 
смеси и длительности их смешивания на конечном этапе производства. Поэтому, в процессе 
производства необходимо делать оценку относительного изменения гранулометрического 
состава и компонентного соотношения [5,8,11] и, как следствие, вязкости, и производить их 
коррекцию путем изменения расхода компонентов и связующих добавок. 

До настоящего времени контроль качественных характеристик выходного продукта 
осуществлялся только путем их измерения после окончания производственного цикла [2–4, 
12,13], что не давало возможности получения МКТ с заданными характеристиками. В таком 
случае практически невозможно обеспечить заданное качество выходной продукции, в связи 
с этим ставиться задача автоматизации регулирования и контроля параметров 
технологического процесса производства МКТ. 

Исследования показали [9], что целесообразным вариантом создания АСУ 
производством МКТ является применение интеллектуальной системы управления в виде 
нечеткой СПР с ее дальнейшей реализацией на базе специализированных промышленных 
компьютеров или программируемых логических контроллеров. 

В общем виде структурная схема АСУ производством МКТ представлена на рис. 1. 
Рассматриваемая система состоит из объекта автоматизации (установка по производству 
МКТ) и интеллектуальной системы управления (нечеткой СПР). Благодаря определенному 
взаимодействию между объектом автоматизации и системой управления система 
автоматизации в целом обеспечивает требуемый результат функционирования объекта, 
характеризующийся такими величинами как вязкость μ, стабильность s, объемная 
концентрация твердых частиц φ . 

Кроме основных величин, работа установки характеризуется рядом вспомогательных 
величин расходов компонентов МКТ nfff ,...,, 21 , температур рабочих частей 
исполнительных механизмов и регулирующих органов mttt ,...,, 21 , уровней в технологических 
емкостях klll ,...,, 21  и т.п. 

В процессе работы на объект действуют возмущающие воздействия innn ,...,, 21 , 
вызывающие отклонение выходных величин от их требуемых значений nЗЗЗЗЗЗ fffs ,...,,,,, 21φμ . 
Информация о текущих значениях контролируемых и вспомогательных величин поступает в 
систему управления, которая после их сравнения с заданными значениями выполняет обработку 
полученной информации и вырабатывает управляющие воздействия jmmm ,...,, 21  для 
компенсации отклонений выходных величин μ, s и φ . 
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УСТАНОВКА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МКТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ (НЕЧЕТКАЯ СПР)

 
Рисунок 1 — Структурная схема автоматизированной системы управления  

производством многокомпонентного топлива 
 

Нечеткая СПР предназначена для контроля основных технологических величин — 
вязкости и стабильности, зависящих от свойств исходного сырья, компонентного 
соотношения и времени их смешивания, а также — для их корректирования в зависимости от 
конкретных условий. 

Вязкость МКТ очень трудно оценить и спрогнозировать ее величину [6,9,11], потому 
что она включает в себя как оценку свойств тягучести, так и эластичности суспензии. Для 
определения вязкости в многокомпонентных смесях можно использовать уравнение 
Эйнштейна: 

 φ
μ
μμ 5,21

0

+==r ; (1) 

где rμ  — относительная вязкость; μ  — измеренная вязкость; 0μ  — вязкость жидкой 
составляющей; φ  — объемная концентрация твердых частиц. 

Объемную концентрацию твердых частиц φ  можно получить путем вычисления по 
методике, приведенной в [11] с помощью измерений количества твердой составляющей в 
смеси. 

Уравнение (1) применимо в случае разведенных жидкостей. Описание зависимости 
вязкости для смесей с более высокими концентрациями твердых веществ представлены в 
форме ( )φμ fr =  к которым асимптотически приближены значения, получаемые при 
использовании уравнения Эйнштейна при низких концентрациях. Однако такие вычисления 
используют только один параметр, фракцию объема твердых частиц. Этот тип расчета 
называют моделью с одним параметром. Предполагается, что частицы инертны и 
взаимодействия между частицами незначительны. 

Вязкость суспензии не только характеризует скорость отложения осадка, но также и 
уровень скопления частиц. Как эмпирическое выражение для определения ( )φf  
предлагается использовать выражение следующего вида: 

 ( ) φφ 9,5−= ef ; (2) 
Уравнение (2) иллюстрирует, как быстро увеличение объемной концентрации 

твердых частиц φ  может уменьшить уровень отложения осадка. Однако количество шлама в 
исходном сырье и его свойства влияют на увеличенные вязкости и, как результат на 
особенности использования МКТ, и возможность его полной утилизации. 

Важным фактором оценки МКТ как продукта является сохранение его физико-
химических свойств, что довольно трудно из-за небольшого размера частиц угля 
(большинство угольных частиц в смеси меньше чем 50 μm). Хотя большая часть свойств, 

φ

φ
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такие как плотность и вязкость угля и воды важны, на поверхностные свойства влияют 
количество шлама в исходном сырье и его свойства [11]. 

Ниже приведено модифицированное уравнение Эйлера, которое также можно 
использовать при оценке относительной вязкости МКТ [6]: 
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max
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где [ ]μ  — характерная вязкость — корректируемая величина учитывающая форму и 
твердость частиц в МКТ; maxφ  — корректируемая величина, связанная с максимально 
возможной упаковкой макрочастиц в МКТ. 

Использование модифицированного уравнения Эйлера повысит точность определения 
мгновенного значения вязкости МКТ, но существенно усложнит алгоритм вычисления и 
длительность обработки исходных данных. 

Стабильность МКТ прямо пропорционально зависит от количества подаваемого в 
смесь реагента-пластификатора, а также от времени смешивания компонентов после его 
добавления, так как именно на данном участке производственного цикла происходит процесс 
приобретения смесью ее конечных физико-химических и физико-механических свойств [5]. 

Общий вид схемы автоматизации, реализующей описанную систему контроля и 
управления, представлен на рис. 2. Линия по производству МКТ состоит из гидроударной 
установки мокрого помола (ГУУМП) I, классификатора ситовидного типа II, установка 
обезвоживания породного продукта III, механический диспергатор-кавитатор IV, емкость с 
готовым продуктом V [2,3,8]. Сохранение баланса соотношения компонентов МКТ 
осуществляется поддержанием на заданном значении расходов компонентов смеси [8]. 

Текущее значение расхода угля измеряется датчиком расхода сыпучих материалов 1а, 
расход воды — датчиком расхода жидкости 2а, расход реагента-пластификатора — датчиком 
расхода сыпучих материалов 6а. Датчики 3а, 4а, 8а предназначены для контроля уровня 
заполнения классификатора ситовидного типа II, емкости участка обезвоживания породного 
продукта III, , емкости с готовым продуктом V соответственно. Информацию о качественных 
характеристиках МКТ система управления получает с помощью измерительного устройства 
7а. Сигналы с первичных преобразователей после их перевода в унифицированный вид 
вторичными преобразователями поступают на соответствующие входы программируемого 
логического контроллера (ПЛК). Контроллер выступает в роли устройства связи с объектом 
для промышленного компьютера. На промышленном компьютере реализованы хранение и 
обработка данных, алгоритм нечеткого вывода, расчет и прогнозирование фактических 
значений контролируемых величин, их сравнение с заданными, а также формирование и 
подача на программируемый логический контроллер управляющих сигналов для коррекции 
времени смешивания компонентов и расхода каждого из них соответственно. 

Регулирование расхода угля осуществляется путем управления скоростью вращения 
рабочего органа 9в шнекового питателя П1, регулирование расхода воды — количеством 
оборотов ротора насоса Н1, регулирование расхода реагента-пластификатора — путем 
управления скоростью вращения рабочего органа 15в шнекового питателя П2. Насос Н2 
предназначен для подачи насыщенной воды с емкости участка обезвоживания породного 
продукта III в ГУУМП I. Насос Н3 обеспечивает перекачивание водоугольной смеси с 
классификатора ситовидного типа II в механический диспергатор-кавитатор IV, где 
осуществляется окончательный цикл смешивания МКТ. Насос Н4 предназначен для 
перекачивания МКТ в емкости с готовым продуктом V. 
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Таким образом в системе автоматизации реализованы следующие контуры 
управления: подача угля по средствам шнекового питателя П1, подача воды (насос Н1) и 
возврата технологической обогащенной воды (насос Н2), подача реагента-пластификатора с 
помощью шнекового питателя П2, мокрый помол в ГУУМП I, перекачивание (насос Н3) 
сырья из классификатора II в диспергатор-кавитатор IV и процесс смешивания, отбор 
готового МКТ (насос Н4) в емкость с готовым продуктом V. 

Блок-схема алгоритма управления производством МКТ, краткое описание которого 
приведено ниже, представлена на рис. 3. 
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да
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Рисунок 3 — Блок-схема алгоритма управления производством  
многокомпонентного топлива 

 
Перед началом процесса вводятся исходные данные, обнуляется время отсчета, 

производится запуск системы контроля. Система контроля считывает исходные данные и вычисляет 

φ
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начальное задание на расход компонентов, которые являются исходными для конечных устройств 
регулирования. Следующим этапом является пуск линии подачи подготовленного угля и включение 
насоса подачи воды в гидроударную установку мокрого помола (ГУУМП). Пуск подсистемы 
подачи мазута или других компонентов нефтяного или органического происхождения, а также пуск 
подсистемы подачи реагента-пластификатора осуществляется с некоторой задержкой по времени. В 
это же время происходит задание периода опроса первичных преобразователей tΔ . При 
достижении таймером значения времени, кратного tΔ , выполняется очередной сеанс контроля, во 
время которого с первичных преобразователей считывается текущее значение измеряемых величин. 

Если рассчитанные по полученным значениям предполагаемые величины вязкости и 
стабильности не отвечают заданным с определенным небольшим отклонением (зависит от 
производительности установки и оговоренных с потребителем допусков), то происходит 
коррекция расхода каждого из компонентов смеси и их времени смешивания на последнем 
этапе производственного цикла. Окончанием процесса производства является время 
получения заданного объема продукции. 

В основу функционирования рассматриваемой системы управления положен 
программный принцип реализации алгоритма управления процессом производства МКТ с 
нечеткой системой принятия решений. Алгоритм управления может быть реализован как 
совершенно независимый программный модуль написанный языком среды 
программирования промышленных систем управления CoDeSys или с использованием 
готовых программных решений среды программирования Matlab. 

Основным средством управления может выступать промышленный компьютер или 
персональный компьютер, вынесенный в пылезащищенную, влагозащищенную и 
изолированную от шума операторскую. 

Устройством связи с объектом является программируемый логический контроллер 
ПЛК 150 фирмы ОВЕН [10] или равносильный ему, способный в случае необходимости 
выполнять функции контроля и управления процессом производства МКТ. Дополнительно 
могут применяться специализированные аналоговые и дискретные модули ввода-вывода. 

Выводы 
Интеллектуальная система управления в виде нечеткой СПР является эффективным 

способом реализации автоматизированной системы управления производством МКТ в условиях 
отсутствия полной информации о ходе технологического процесса при приближенном измерении 
параметров, их косвенной оценке, а также отсутствия комплексного и адекватного математического 
описания технологического процесса изготовления МКТ. 

Применение автоматизированной системы управления и контроля производства МКТ 
позволяет повысить качество выходной продукции путем обеспечения заданных значений 
параметров вязкости и стабильности, и дает возможность сокращения времени полного 
цикла производства за счет уменьшения возврата продукции для ее повторного смешивания 
на участке добавления реагента-пластификатора, органических и других примесей. 
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І.С. Кушнір. Автоматизація управління виробництвом багатокомпонентного палива. В 
роботі розроблена структурна схема автоматизованої системи управління (АСУ) 
виробництвом багатокомпонентного палива (БКТ). Запропонована функціональна схема 
автоматизації установки по виробництву БКТ, в основу якого покладено нечітку систему 
прийняття рішень (СПР). Розглянутий алгоритм роботи АСУ виробництвом БКТ і надані 
пропозиції по комплектації запропонованою АСУ.  
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПНЕВМОВИБРАЦИОННОЙ  
СЕПАРАЦИЕЙ  

Проанализировано особенности технологического процесса пневмовибрационной сепарации. 
Обоснована необходимость создания системы управления пневмовибрационным 
сепаратором.  
Ключевые слова: пневмовибрационный сепаратор, стабилизация, разрыхленность.  

Общая постановка проблемы 
На сегодняшний день активное развитие получила технология пневмовибрационного 

обогащения полезных ископаемых, которая получает с относительно небольшими 
экономическими затратами получать выходной продукт высокого качества. 

Значительным преимуществом данной технологии является отсутствие 
необходимости в воде для обогащения. При этом обогатительные установки, созданные на 
основе пневмовибрационной технологии, занимают относительно небольшую площадь и 
работают по простой технологической схеме. Данная технология характеризуется низкими 
капитальными затратами и себестоимостью продуктов обогащения. 

Недостатками пневмовибрационного обогащения являются зависимость результатов 
от влажности исходного угля и относительно более низкая технологическая эффективность. 

Достоинства пневмовибрационного обогащения позволяют использовать построенные 
на основе данной технологии промышленные установки для извлечения угольной массы с 
породных отвалов. При этом полученный продукт может быть эффективно использован в 
промышленности. 

Однако существующий на сегодняшний день уровень автоматизации обогатительной 
установки пневмовибрационной сепарации не позволяет использовать указанную 
технологию с максимальной эффективностью. При этом сложность процессов происходящих 
при пневмовибрационном обогащении препятствует созданию адекватной математической 
модели, которая позволила бы определить законы управления сепаратором и применить их 
на практике для повышения эффективности работы установки. 

Таким образом, первоочередной задачей является анализ параметров, влияющих на 
работу пневмовибрационного сепаратора с дальнейшим выбором способа математического 
описания процессов происходящих при обогащении данным методом. 

Постановка задачи исследования 
На работу пневмовибрационного сепаратора влияет большое количество факторов. 

Данные факторы можно разделить на факторы, вызванные изменением параметров питания 
(что может быть связано со сменой источника исходного угля либо изменением параметров 
окружающей среды), а также факторы, поддающиеся целенаправленному изменению. Целью 
данной работы является определение влияющих факторов и определение наиболее значимых 
из них, которые могут быть обозначены как управляющие. 

Решение задачи и результаты исследования 
Разделение материала на ПВС производится на наклонной качающейся деке 1 (рис.2). 

Рабочая поверхность деки перфорирована для прохождения сквозь нее восходящего 
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воздушного потока, создаваемого технологическим вентилятором 3. Воздух от вентилятора 
поступает в воздуховод 4, затем проходит через заслонки 13 и пульсаторы 12. Применение 
пульсаторов позволяет повысить влияние воздушного потока на постель обогащаемого 
материала, снизив тем самым требуемый расход воздуха. 

Дека 1 совершает обратно-поступательные движения (качания). При качаниях 
направление движения деки периодически изменяется, из-за чего постель по инерции 
подбрасывается вверх. В результате подбрасываний и одновременного воздействия потока 
воздуха и сил трения материал постели разрыхляется и обретает «текучесть». 

Обогащаемый продукт транспортируется конвейером 14 и поступает в бункер 6, откуда 
при помощи питателя 7 загружается на деку. На деке под воздействием восходящего 
воздушного потока, а также механических встряхиваний, обеспечиваемых вибратором 11, 
происходит формирование постели обогащаемого материала. 

Пыль, возникающая в процессе работы ПВС, захватывается зонтом 8 и очищается в 
пылеуловителе 9, после чего очищенный воздух выбрасывается в атмосферу вентилятором 
10 системы очистки воздуха. 

Регулирование питания QПИТ производится приводным механизмом питателя 15. 
Изменение поперечного и продольного углов наклона деки ПВС производится подъемными 
устройствами 16 и 17 соответственно. 

В процессе работы ПВС созданная на деке постель материала приобретает ожиженное 
состояние, в результате чего более легкие угольные частицы поднимаются вверх, образуя 
верхний угольный слой постели. Более тяжелые породные частицы формируют нижний 
породный слой, а между угольным и породным слоями располагается промпродуктовый 
слой промежуточной плотности. 

Дека устанавливается под углом к горизонтальной плоскости с наклоном в поперечном 
и продольном направлении. На деке сепаратора расположены рифли 1 (под углом 7 – 11° к 
его продольнй оси), изготовленные из стальных либо пластиковых полос различной высоты 
(рис.1). Рифли имеют наибольшую высоту в поле I, в котором расположена зона разгрузки 
концентрата 5. Высота направляющих постепенно уменьшается, в зоне разгрузки отходов 6 
она минимальна. 

 

 
 

Рисунок 1 — Вид сверху на деку ПВС 
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Материал из загрузочного устройства 2 поступает на деку сепаратора, где 
распределяется, создавая постель материала. 

Подачу воздуха регулируют таким образом, чтобы под его действием более легкие 
угольные частицы «всплывали» на поверхность, а более тяжелые породные частицы 
оседали на дно постели. Через некоторое время после загрузки материал на деке 
сепаратора разделяется на три слоя. В вернем слое сосредотачиваются легкие частицы, в 
нижнем — тяжелые породные, а в среднем — промежуточные по плотности 
промпродуктовые частицы. 

Высоту рифлей подбирают с таким расчетом, чтобы в начале деки пространство между 
ними полностью заполнялось породными и промпродуктовыми частицами, а слой угольных 
частиц располагался выше рифлей. 

Из-за того, что обратно-поступательные качания совершаются не вертикально, а под 
углом к поверхности деки, а также благодаря силам трения, постель постепенно 
перемещается к разгрузочному концу деки. Для повышения эффективности процесса в 
качестве рабочей поверхности применяют сита, изготовленные  из материала, 
обеспечивающего высокий коэффициент трения с углем (например, резиновые). 

Благодаря наклону деки в поперечном направлении и поступательному движению слой 
легких угольных частиц, который располагается выше рифлей, постепенно «сползает» вниз 
под углом к оси сепаратора и разгружается вдоль борта сепаратора в зоне разгрузки 
концентрата (рис.1, поз.5). Нижние слои постели, которые находятся между рифлей, 
продвигаются вдоль них. Из-за того, что высота рифлей постепенно уменьшается, частицы, 
которые продвигаются между ними, в полях II и III получают возможность передвигаться в 
поперечном направлении деки и разгружаются вслед за угольным концентратом вдоль борта. 
Породные частицы, которые находятся внизу постели, удерживаются рифлями дольше и 
разгружаются в торцевой части деки сепаратора (в зоне разгрузки отходов 3). 

Кроме концентрата и отходов с деки разгружается также промпродукт, который состоит 
из частиц промежуточной плотности и смеси легких угольных и тяжелых породных частиц. 
Промпродукт разгружается в зонах 4 и 6. Наличие промпродукта обусловлено тем, что на 
деке сепаратора материал неточно разделяется на слои различной плотности и в результате 
не создается четких границ между зонами выделения концентрата и отходов. Для 
уменьшения засорения концентрата тяжелыми высокозольными частицами и снижения 
потерь угля с отходами между зонами разгрузки концентрата и отходов с помощью 
разделительных ножей выделяют зону разгрузки промпродукта. 

Рассмотрим влияние входных параметров сепаратора на его работу. 
От крупности обогащаемого угля зависит расход и напор подаваемого воздуха, 

толщина слоя угольной постели и интенсивность подбрасывания угольной постели на деке 
сепаратора. Чем крупнее обогащаемый уголь, тем больше должна быть толщина угольной 
постели, тем интенсивнее должно происходить подбрасывание для создания «текучести» 
постели и тем больший расход и напор воздуха должны быть обеспечены для поднятия более 
тяжелых крупных угольных зерен в верхние слои постели, не допустив потери их с породой. 
Причем мелкие классы угля обогащаются с меньшей эффективностью, чем более крупные. 

Ситовый состав угля сказывается на процессе сепарации следующим образом. При 
небольшом содержании угольной мелочи в исходном угле постель на деке сепаратора 
ложится неплотным слоем и воздух свободно проходит через постель в промежутки между 
отдельными частицами, не разрыхляя в достаточной мере угольную постель. Для 
нормализации процесса толщина угольной постели должна быть увеличена. Соответственно 
должен быть увеличен расход и напор подаваемого воздуха. В противном случае постель 
может оказаться недостаточно разрыхленной, крупные породные зерна из верхних слоев не 
смогут опуститься в нижний породный слой и неизбежно попадут в угольный концентрат. В 
результате концентрат получится высокозольным. 
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При достаточном содержании угольной мелочи в крупных классах угольная постель на 
деке сепаратора отличается большей подвижностью, что обеспечивает более эффективное 
обогащение крупного угля. Однако при этом мелочь почти не обогащается и полностью 
выделяется с сепаратора в начале деки вместе с концентратом. 

Влияние фракционного состава угля сказывается на выходе и качестве продуктов 
обогащения. Если обогащаемый уголь представляет смесь только угольных и породных 
зерен, то в результате при значительной разнице удельных весов этих зерен при обогащении 
можно получить довольно четкое разделение угля и породы. Потери угля в породе будут 
незначительными, выход концентрата максимальным. 

Если наряду с породными и угольными зернами в угле содержится значительное 
количество промежуточных зерен, то резкой разницы удельных весов разделяемых зерен не 
будет и достичь четкого разделения угля на продукты, состоящие только из угольных, только 
из породных и только из промежуточных зерен очень трудно. Влияние равномерности 
ситового и фракционного состава обогащаемого угля на качество продуктов обогащения 
является весьма существенным и состоит в следующем. 

Колебание ситового состава угля неизбежно вызовет изменение в загрузке сепараторов 
углем, что является недопустимым. Так же недопустимы колебания и во фракционном 
составе обогащаемого угля. 

Если в угле повышается содержание породы против обычного, то соответственно 
увеличится толщина породного слоя на деке сепаратора и высота нарифлений может 
оказаться недостаточной. В результате верхние слои породной постели и промежуточный 
слой не будут задерживаться нарифлеииями, частично будут разгружаться в поперечном 
направлении и попадут в концентрат. Наоборот, если содержание породы в поступающем на 
сепаратор угле уменьшится, то высота нарифлений может оказаться излишней и в каналах 
между нарифлениями будет удерживаться не только порода и промежуточные зерна, но 
частично и уголь, который будет увлекаться с породой в торцовую часть сепаратора и 
разгружаться там вместе с породой. В результате возрастут потери угля и выход концентрата 
снизится. 

Влияние влажности на пневматическую сепарацию сказывается в следующем. При 
увеличении содержания в угле внешней влаги на поверхности угольных зерен образуется 
водная пленка, и частички угля и породы, особенно при обогащении мелких классов, 
приобретают способность слипаться друг с другом. При этом снижается подвижность 
отдельных зерен в угольной постели и затрудняется опускание в нижние слои постели 
тяжелых — породных зерен и выдувание в верхние слои более легких — угольных. 
Мелкие частички могут слипаться друг с другом настолько прочно, что разъединить их в 
процессе пневматической сепарации невозможно. В итоге засорение продуктов 
обогащения при повышении влажности исходного угля возрастает, а качество продуктов 
ухудшается. 

Вышеупомянутые факторы являются возмущающими воздействиями, влияющими на 
работу ПВС. 

Рассмотрим управляющие воздействия и их влияние процесс обогащения на ПВС. 
Производительность питателя. На качество процесса обогащения негативно влияют 

перерывы в подаче питании. Угольная постель должна быть равномерной, иначе процесс 
нарушается и возникает необходимость восстанавливать постель на деке ПВС. Загрузка 
сепараторов обогащаемым углем должна быть равномерной и соответствовать оптимальной 
производительности сепаратора. При чрезмерном увеличении нагрузки возрастает толщина 
угольной постели на деке сепаратора, количество воздуха окажется недостаточным и 
условия обогащения угля ухудшатся. При снижении загрузки сепаратора углем толщина 
постели на деке сепаратора, наоборот, уменьшится, что также вызовет нарушение условий 
разделения угольных, промежуточных и породных зерен между собой. Таким образом, для 
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устойчивого режима обогащения угля необходимо обеспечить равномерную загрузку) 
сепараторов обогащаемым углем.  

Расход воздуха и его пульсации. Главный параметр, который определяет качество 
продуктов обогащения. Правильное регулирование расхода воздуха обеспечивает 
минимальное засорение концентрата породой и наименьшие потери угля в отходах. 
Пульсации воздушного потока позволяют уменьшить расход воздуха без снижения 
эффективности разделения. 

Частота и амплитуда качаний короба. Влияет на разрыхление постели материала ПВС и 
скорость его передвижения по рабочей поверхности сепаратора. 

Углы наклона деки. Поперечный и продольный углы наклона деки ПВС влияют на 
скорость передвижения материала по ней. 

Положение ножей в приемных воронках. Как правило влияет на выход и качество 
продуктов обогащения. Изменяя положение ножей можно увеличить либо уменьшить зоны 
разгрузки для концентрата, промпродукта или отходов. 

В работе [2] приведен результат проведенных лабораторных экспериментов по 
исследованию влияния разрыхленности на показатели разделения отходов 
многокомпонентного лома кабельно-проводниковой продукции воздушной сепарацией. Для 
исследований были взяты семи частиц алюминия и резины. Автор приводит полученную 
зависимость, связывающую эффективность разделения со степенью разрыхленности постели 
сепаратора. 

10 5
1

1 me
ε − +=

+
      (1) 

Графически зависимость (1) представлена на рис.3. В [2] приводится анализ данной 
зависимости, на основании которого производится вывод о начале рационального диапазона 
изменения разрыхленности с интервала 0.4..0.5. 

 

 
 

Рисунок 3 — Зависимость эффективности разделения от показателя 
разрыхленности при воздушном обогащении 
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Таким образом, управляемым параметром является разрыхленность слоя материала ε. 

Поддерживая данный параметр на требуемом уровне, можно обеспечить достаточную 
эффективность разделения материала на деке сепаратора с наименьшими потерями угля в 
отходах. 

К управляющим параметрам относятся: 
– Расход воздуха QВ, м3/с; 
– Частота качаний короба fК, Гц. 
В настоящее время не предусмотрено датчиков и базы механизации для измерения 

разрыхленности постели материала, а также изменения управляющих параметров в 
автоматическом режиме. Разработка необходимых устройств и механизмов позволит в 
дальнейшем осуществлять стабилизацию разрыхленности постели материала сепаратора, 
при наличии соответствующей модели, определяющей законы управления для данной 
обогатительной машины. 

Выводы 
Таким образом, проанализированы факторы, влияющие на эффективность работы 

пневмовибрационного сепаратора, на основании чего определены управляющие параметры и 
управляемый параметр. На основании выполненного анализа можно сделать вывод, что 
система управления сепаратором должна быть построена как система стабилизации 
разрыхленности, управляющими параметрами которой являются расход воздуха, 
ожижающего постель материала и частота качаний деки сепаратора. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ВЕНТИЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ КАК ЗВЕНА СИСТЕМЫ  

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Выполнен графо-аналитический анализ работы шахтных вентиляторных установок, 
оборудованных центробежными нагнетателями серийных типоразмеров. Установлены 
ранее неизвестные математические зависимости, позволяющие вычислить основные 
динамические параметры передаточной функции рассматриваемого звена системы 
управления вентиляторами в пусковом режиме.  
Ключевые слова: вентиляторная установка, пусковой режим, методика, динамические 
характеристики, расчетные зависимости, передаточная функция. 

 Общая постановка проблемы 
 В настоящее время о технических параметрах вентиляторной установки в 
установившемся режиме судят по координатам точки пересечения аэродинамической 
характеристики вентилятора и характеристики вентиляционной сети. Контроль этих 
параметров положен в основу работы серийной аппаратуры управления шахтной 
вентиляторной установкой. Вместе с тем, при пуске, останове и регулировании вентилятора 
по производительности возникают динамические режимы, параметры которых не 
контролируются ни одной из существующих базовых систем автоматизации. Это приводит к 
снижению эффективности эксплуатации вентиляторных установок и к увеличению их 
аварийности. В связи с чем, возникает ряд задач, направленных на повышение уровня 
автоматизации и улучшения технико-экономических показателей системы проветривания 
шахты в целом. Для достижения перечисленных выше технических эффектов необходимо 
провести исследования параметров переходных процессов с целью создания 
дополнительного блока управления вентиляторной установкой в нестационарных режимах, 
существенно расширяющего функциональные возможности применяемой комплектной 
аппаратуры управления. 
 Постановка задач исследования 
 Для аналитических исследований стационарных и нестационарных процессов в 
системе автоматического управления вентиляторной установкой необходимо разработать 
методику определения параметров этих процессов и на основе ее решить следующие 
задачи: 

1) подобрать эмпирическую формулу, описывающую графическую функциональную 
зависимость аэродинамической характеристики центробежного вентилятора; 

2) получить математические зависимости для определения динамических параметров 
объекта управления; 

3) установить границы применения полученных зависимостей; 
4) найти передаточную функцию вентиляторной установки как звена системы 

автоматического регулирования. 
Решение задач и результаты исследований 
Подбор эмпирической формулы для установленной из опыта и представленной 

графически функциональной зависимости статического давления вентилятора от его 
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производительности и угла установки лопаток направляющего аппарата предполагает два 
этапа: — выбор вида формулы и определение численных значений параметров, для которых 
приближение к данной функции будет наилучшим для каждого значения угла установки 
лопаток направляющего аппарата. 

Выбор вида формулы основан на анализе графиков аэродинамических характеристик 
центробежных вентиляторов и на общих положениях теории лопастных турбомашин. 
Заводская характеристика таких вентиляторов представляет собой семейство 
индивидуальных характеристик )(QfPSV = , полученных при разных углах установки 
лопаток направляющего аппарата ( НАΘ ) и разных частотах вращения вала приводного 
электродвигателя (п). Зависимость )(QfPSV = при constΘНА =  графически представляет 
собой параболу с вертикальной осью симметрии, описываемую квадратичным трехчленом 
вида: 

,20
SVSV BQAQPP −+=                                                               (1) 

где SVP — статическое давление, развиваемое вентилятором, Па; 0
SVP  — начальное давление 

при Q = 0, Па; Q — производительность вентилятора, м3/с; А и В — эмпирические 

коэффициенты: [ ] [ ] 263 см
ПаВ

см
ПаA

/
,

/
== . 

 В уравнении (1) определению подлежат параметры 0
SVP , А и В в области 

промышленного использования вентилятора, ширина которой зависит от принятого способа 
регулирования эксплуатационных параметров вентилятора. Применительно к центробежным 
вентиляторам имеют место два способа регулирования: изменением угла установки лопаток 
направляющего аппарата и изменением частоты вращения вала приводного 
электродвигателя [1]. Наибольшее распространение получил первый способ. В этом случае 
область промышленного использования вентилятора ограничивается кривой, проведенной 
через точки индивидуальных характеристик для каждого значения угла установки лопаток 
направляющего аппарата и минимального значения КПД, равного 0,6. Границами этой 
области являются точки с координатами X1(Q1; PSV1) и X2(Q2; PSV2), полученные 

пересечением кривых )( iSVi QfP =  и 60,min =η , как 
показано на рис.1. 
 С целью определения указанных выше 
параметров составим систему уравнений, 
используя метод трех точек. Метод заключается в 
следующем. На кривой )(QfPSV =  при constΘ = , 
кроме точек Х1 и Х2 определяем точку Х0 с 
координатами X0(Q0; PSV0). Величина Q0 

определяется по формуле 
2

QQQ 21
0

+
= , а величина 

PSV0 определяется по кривой )(QfPSV =  при Q = 
Q0 (см. рис.1). В предположении, что кривая 
заданная уравнением (1), проходит через 
выбранные точки X1, X2 и Х0, параметры 0

SVP , А и В 
могут быть определены из системы уравнений: 
 

PSV,

PSV1

0
SVP

PSV0

PSV2

Q1 Qo Q2

Q, м3/с

Х1

Х0

Х2

0

PSV = f(Q)

min = 0,6

Рисунок 1. – К определению 
координат узловых точек

η

Θ
η
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⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

−+=

−+=

−+=

.

;

;

2
22

o
SV2SV

2
00

o
SV0SV

2
11

o
SV1SV

BQAQPP

BQAQPP

BQAQPP

                                                      (2) 

Из системы (2) следует: 

12

21

QQ
PPB

−
Δ−Δ

= ;                                                                 (3) 

)( 011 QQBPA ++Δ= ;                                                          (4) 
2
000SV

0
SV BQAQPP +−= ,                                                       (5) 

где 
01

0SV1SV
1 QQ

PPP
−
−

=Δ , 
02

0SV2SV
2 QQ

PPP
−
−

=Δ . 

 Как отмечалось выше, наиболее распространенным способом регулирования 
производительности центробежных вентиляторов является регулирование изменением угла 
установки лопаток направляющего аппарата. Для реализации такого способа регулирования 
следует для каждого типа вентилятора найти обобщенные зависимости найденных 
параметров от угла установки лопаток направляющего аппарата. С этой целью, найденные 
по формулам (3), (4) и (5) параметры изображают в виде графиков )f(y Θ= , где Θ  — 
степень открытия направляющего аппарата, вычисляемая по формуле 

max

i

Θ
ΘΘ = , 

здесь iΘ  — текущее значение угла установки лопатки, º; maxΘ  — максимальный угол 
установки лопатки, при котором направляющий аппарат считается полностью открытым, 

o90Θmax = . При этом диапазон изменения степени открытия, согласно заводским данным, 

составляет 00013330Θ ,...,= . 
 Далее процесс подбора эмпирических формул осуществляется в два этапа: сначала 
выбирается вид формулы, затем определяются численные значения ее коэффициентов по 
одному из известных способов обработки экспериментальных данных, например по способу 
наименьших квадратов. 
 Для подбора вида формулы выбирают функциональную зависимость из числа 
наиболее простых, сравнивая их графики с графиками заданных функций с последующей 
проверкой возможности их применения по методу выравнивания. Метод выравнивания 
основан на предположении, что между у и х существует зависимость определенного вида, 
когда некоторые преобразованные величины ),( yxX ϕ=  и ),( yxY ψ=  связаны между собой 
линейной зависимостью. При выдвинутом предположении для модельного ряда 
центробежных вентиляторов главного проветривания шахт было установлено, что такими 
зависимостями могут быть: линейная функция у = ах+b, степенная функция y = axb, и ее 
разновидность y = axb + c  (если график функции смещен в направлении оси 0у). В случае 
использования линейной функции возможны преобразования величин: ΘyY ⋅=  и ΘX =  

или 
Θ
yY =  и ΘX = . Степенную функцию выравнивают X = lnx и Y = lny (или 

Θ
ylnY = ). 

Разновидность степенной функции выравнивается: ΘlnX =  и )( cylnY −=  (или 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −
Θ

= cylnY ), определив сначала с. Для этого находят на графике заданной функции три 
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точки с абсциссами х1, х2, и 213 xxх ⋅=  и ординатами соответственно, у1, у2, у3 и принимают 

321

2
321

y2yy
yyyc

−+
−⋅

=  (х1 и х2 выбирают произвольно). 

 Используя описанную выше методику для центробежного вентилятора, например, 
ВЦ-31,5М были получены эмпирические формулы: 

7930Θ9137A ,)(, −= ,                                                           (6) 
2381Θ2970B ,)(, −= ,                                                           (7) 

10
SV Θ65224308P −−= )(, .                                                      (8) 

 Погрешность аппроксимации графических исходных данных зависимостями с 
использованием найденных параметров А, В и Р0 в диапазоне изменения угла установки 
лопаток направляющего аппарата от Θ = 30º до Θ = 90º составляет ±2,2%...±4,6%, что вполне 
приемлемо для дальнейших исследований динамических режимов работы вентиляторной 
установки, возникающих при ее пуске и регулировании. 
 Ниже рассматривается динамический процесс разгона потока воздуха в 
вентиляционной сети при пуске вентиляторной установки. Начальными условиями является 
работа вентилятора с полностью закрытым направляющим аппаратом, когда 0Θ = , п = пн, Q 
= 0. В момент времени t = t0 лопатки направляющего аппарата мгновенно устанавливаются в 
положение «открыто» 1Θ = , а в вентиляционной выработке начинается разгон потока за 
счет инерционного давления, являющегося частью статического аэродинамического 
давления, создаваемого вентилятором. Инерционное давление порождает движущую силу, 
под действием которой скорость потока в выработке изменяется от нуля до номинальной 
величины, определяемой точкой пересечения напорных характеристик вентилятора 

)(QfPSV =  и вентиляционной сети )(QPc ϕ=  как показано на рис. 2. 
 Инерционное давление )(QPи Ψ=  
связано со статическим давлением 
вентилятора и потерей давления в 
вентиляционной сети уравнением баланса 
давлений 

cиSV PPP +=  
откуда              cSVи PPP −=                      (9) 

где                      2
c RQP = ,                      (10) 

R — гидродинамическое сопротивление 
выработки, Па/м6/с2, Q — подача 
вентилятора, м3/с. 
 С учетом (1), (9) и (10), после 
преобразований находим 

20
SVи QRBAQPP )( +−+= , 

или 
))(( qpQQRBP 2

и −−+−= ,                                                     (11) 
где 0

SVP  — начальное статическое давление, создаваемое вентилятором, Па и определяемое 
из уравнения (8); Q — производительность вентилятора, м3/с; А и В — эмпирические 
коэффициенты уравнения напорной характеристики вентилятора, определяемые из 

уравнений (6) и (7) соответственно: 
RB

Ap
+

= , м3/с; 
RB

Pq
0

SV

+
= , м6/с2. 

P, Па
Р0 С

D

Р1

0
P/2

Q2 Q1

Е Q, м3/с

)(QPи Ψ=

1 )(QPc Ψ=

)(QfPSV =

Рисунок 2. – К определению инерционного 
давления вентиляторной установки
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 Правую часть уравнения (11) представим в виде простейших множителей. Для этого 
определим корни характеристического уравнения: 

0qpQQRB 2 =−−+− ))(( . 
Так как 0RB ≠+− )( , то 

0qpQQ2 =−− .                                                           (12) 
Корнями этого уравнения являются: 

q
4
p

2
pQ

2

21 +±=, . 

 Из теоремы Виета следует 
pQQqQQ 2121 =+−=⋅ ; . 

 После подстановки величин q и p в уравнение (12) и соответствующих 
преобразований, получим: 

))(( 21
2 QQQQqpQQ −−=−− . 

 С учетом найденного выражения, уравнение (11) запишется в виде 
))()(( 21и QQQQRBP −−+=                                                   (13) 

 Движущая сила F и инерционное давление Ри  связаны между собой уравнением 
ω⋅= иPF ,                                                               (14) 

где ω — площадь поперечного сечения вентиляционной выработки в свету, м2. 
 Если пренебречь изменением плотности воздуха, имеющем место при изменении 
влажности, температуры и давления в шахтных выработках, то динамика процесса разгона 
потока, в первом приближении, может быть описана известным уравнением механики: 

dt
dvmF = ,                                                                 (15) 

где т — масса воздуха, перемещаемого по выработке, кг ( Lm w ⋅⋅= ωρ ); v — средняя 

скорость воздушного потока, м/с (
ω
Qv = ); Q — производительность вентилятора, м3/с; L — 

длина выработки, м; F — движущая сила, Н; wρ  — плотность «стандартного» воздуха, кг/м3 
( wρ =1,2 кг/м3). 
 С учетом значений т и v уравнение (15) приведем к виду 

dt
dQLF w ⋅⋅= ρ .                                                            (16) 

 Решая (14) и (16) относительно dt, находим 

и

w

P
dQLdt

ω
ρ

= . 

 После интегрирования имеем 

∫=
Q

0 и

w

P
dQLt

ω
ρ . 

 С учетом (13) запишем: 

∫ −−+
=

Q

0 21

w

QQQQ
dQ

RB
Lt

))(()(ω
ρ .                                               (17) 

 Разлагая подинтегральное выражение на сумму, а затем интегрируя в пределах, 
обозначенных участками СД и ДЕ на характеристике инерционного давления )(QPи Ψ=  (см. 
рис.2), окончательно получим: 
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)(
)/)(/(

))(()()())((

/

/ QQQ
2pQQ2pln

QQRB
L

QQ
dQ

QQ
dQ

QQRB
Lt

12

12

21

w
2b

0

Q

2b 1221

w

−
−−

−+
⋅

=
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−
−

−−+
⋅

= ∫ ∫ ω
ρ

ω
ρ . (18) 

 Обозначим 

))(( 21

w

QQRB
LT
−+

⋅
=
ω

ρ ,                                                       (19) 

где −21, QQ корни характеристического уравнения (12), м3/с; −R аэродинамическое 
сопротивление выработки, рассчитанное по формуле  (10) для координат рабочей точки, 
Па/м6/с2; В — эмпирический коэффициент, определяемый по формуле (7), Па/м6/с2; wρ  — 
плотность рудничного воздуха, кг/м3; L — длина выработки, м; ω — площадь поперечного 
сечения выработки в свету, м2. 
 В условиях действующей шахты параметры L и  ω определяют из существующей на шахте 
схемы вентиляции, а на этапе проектирования новых горизонтов — приближенно по 
эквивалентному отверстию вентиляционной сети. Как известно [2], площадь условно круглого 
отверстия, сопротивление которого равно сопротивлению шахтной сети, определяют по формуле: 

2

СТ
м,

P
Q19,1 ⋅=ω                                                         (20) 

где Q  и −CTP производительность и давление, развиваемые вентилятором в рабочей точке 1 

(см. рис. 2): −== 19,1;,;/, 1
3

1 ПаРРcмQQ СТ размерный коэффициент, .мкг -1,50,5 ⋅  
 Аэродинамическое сопротивление выработки связано с ее длиной и площадью 
сечения зависимостью: 

,PLR 3ω
α ⋅⋅

=                                                                 (21) 

откуда                                                        ,L
3

P
R
⋅
⋅

=
α
ω                                                                 (22) 

где −= ω544,3P периметр круга эквивалентного отверстия, .м ; 
−α коэффициент аэродинамического сопротивления замещаемой выработки, зависит от 

формы и вида крепления, .кг/м3  
 Величина α  принимается из справочной литературы по проектированию 
вентиляционных сетей. 
Из (18) с учетом (19) определим время чистого запаздывания: 
при Q = 0, t = τ: 

21

12

QQ
2pQQ2plnT

⋅
−−

=
)/)(/(τ ,                                                  (23) 

при Q = Q’ = 0,95Q1,  t = tразг 

)(
)/)(/(

'QQQ
2pQQ2plnTt

12

12
разг −

−−
= ,                                              (24) 

где Q1
’ — производительность вентилятора в рабочей точке, м3/с. 

 С использованием формулы (18) могут быть построены графики разгона потока, 
получены графики передаточных функций, а также определены графическим путем 
численные значения коэффициентов этих функций. 
 Анализ результатов исследований показал, что вентиляторная установка в пусковом 
режиме как объект автоматизации представляет собой объект с самовыравниванием и в 
динамическом отношении может быть представлена передаточной функцией в виде 
апериодического звена первого порядка с запаздыванием: 
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1Ts
кesW s

+
= − τ)( ,                                                        (25) 

где к — передаточный коэффициент, характеризующий свойство звена в статическом 
режиме и численно равный производительности вентилятора в рабочей точке Q1, м3/с; τ — 
транспортное запаздывание, характеризующее задержку сигнала во времени в протяженной 
вентиляционной выработке, с; Т — постоянная времени, характеризующая инерционность 
звена, с. Параметры τ и Т — вычисляются по формулам (23) и (19). 
 График линейной части переходной характеристики описывается уравнением 

)()()( t1e1кth T
t

⋅−=
−

,                                                     (23) 
и характеризует переходный процесс в рассматриваемом звене при нулевых начальных 
условиях и ступенчатом входном воздействии. 
 Выводы 

1. Получены новые математические зависимости, позволяющие расчетным путем 
определить основные динамические характеристики объекта в пусковом режиме. 

2. Определены границы применения полученных зависимостей, обусловленные 
зонами промышленного использования вентиляторов с максимальным КПД 

3. Полученные результаты не противоречат основным положениям теории лопастных 
турбомашин, к которым относятся центробежные вентиляторы главного проветривания шахты. 
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Е.К. Нікулін. Методика визначення динамічних параметрів вентиляторної установки 
як ланки системи автоматичного регулювання. Виконано графо-аналітичний аналіз 
роботи шахтних вентиляторних установок, обладнаних відцентровими нагнітачами 
серійних типорозмірів. Встановлено раніше невідомі математичні залежності, що 
дозволяють вирахувати основні динамічні параметри передавальної функції розглянутої 
ланки системи управління вентиляторами в пусковому режимі.  
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
ТЕПЛОНАКОПИЧЕННЯМ ТА ПЕРЕДПУСКОВИМ ПРОГРІВОМ  

ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ 

Наведено результати розробки електронних схем для автоматичної системи керування те-
пловими потоками в теплообмінниках рекуперативного типу для передпускового прогріву 
двигунів внутрішнього згорання будівельних машин. Дослідження проводились з використан-
ням схем і блоків безперервного керування, розроблених авторами. Опробування розроблених 
елементів автоматизації в рамках стендових випробувань з термостатами показало високу 
точність спрацьовування при змінах температури.  
Ключові слова: електронні схеми, блоки системи керування, теплові потоки, тепловий аку-
мулятор, відпрацьовані гази. 

Актуальність проблеми. Двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ), що використову-
ються на транспортних засобах і будівельних машинах та експлуатуються в умовах низьких 
температур, зазвичай мають проблему «холодного пуску». Режим «холодного пуску» супро-
воджується суттєвим навантаженням на пусковий механізм, деталі ДВЗ та струмовим наван-
таженням на акумуляторні батареї, що значно скорочує моторесурс двигуна та строк експлу-
атації акумуляторів. Окрім цього, прогрів ДВЗ до робочих температур потребує значних ви-
трат пального. Ці проблеми стають особливо актуальними зі зростанням маси та потужності 
ДВЗ.  

Аналіз публікацій. Впровадження системи рекуперації теплової енергії з використан-
ням теплового акумулятору [1, 2] вирішує проблеми передпускового прогріву ДВЗ та дозво-
ляє економити пальне. Окрім наявності теплового акумулятору, важливу роль в ефективній 
роботі рекуперації тепла займає оптимальне керування тепловими потоками за рахунок 
оснащення системою автоматичного контролю та управління. 

Метою роботи є розробка схеми автоматичного розподілу теплових потоків для сис-
теми рекуперації при вирішенні проблеми підвищення ефективності теплової підготовки 
стаціонарних і мобільних машин шляхом автоматизації керування потоками в теплових на-
копичувачах ДВЗ будівельних машин.  

Основний матеріал. В рамках даної роботи розроблена схема автоматичного розпо-
ділу теплових потоків для системи теплової рекуперації, що зображена на рис. 1. 

Система працює наступним чином. При роботі двигуна на режимі прогріву при теп-
лих кліматичних умовах триступеневий клапан 7 встановлюється блоком керування системи 
охолодження 4 у положення в якому циркуляційний насос 8 здійснює рух охолоджувальної 
рідини по малому колу, після того як датчики температури охолоджувальної рідини Д2 зафі-
ксують температуру відповідну прогрітому двигуну блок керування системи охолодження 4 
подає сигнал на триступеневий клапан 7, який перемикається у положення циркуляції охоло-
джувальної рідини через теплообмінник 3. 
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Подальша робота системи регулювання теплоти двигуна відбувається на основі даних 
датчиків температури Д2, Д3. Відповідно до показників температур цих датчиків вирахову-
ється оптимальна частота обертання насоса 8. 

У залежності від навантаження на генератор 2 та температури паливо повітряної су-
міші, яка виміряється датчиком Д1, блок керування 4 вираховує необхідну кількість палива 
для роботи двигуна з постійною частотою та подає керуючий сигнал на шаговий електромо-
тор, який встановлює важіль керування у відповідне положення. Відповідно до показників 
датчиків температури Д2, Д3 вираховується частота обертання насосу 8, яка буде забезпечу-
вати оптимальний прогрів теплоносія. 

При показниках датчиків температури Д2 та Д3, що відповідають температурі більш 
ніж оптимальній для цього двигуна включається тепловий акумулятор 9 та акумулює надли-
шки теплоти від системи охолодження двигуна; коли тепловий акумулятор 9 зробив запас 
теплоти, який відповідає його потужності, блок керування системи охолодження 4 формує 
сигнал, який закриває клапани 10, та відкриває клапани байпасу 11.  

При низький температурі навколишнього середовища та зарядженому тепловому аку-
мулятору 9 прогрів двигуна 1 здійснюється наступним чином: клапани 12 відключають від 
циркуляції теплообмінник 3, а триступеневий клапан 7 встановлюється у положення велико-
го контуру малого кола циркуляції, чим дозволяє прогріти охолоджуючу рідину від теплово-
го акумулятора 9 в момент пуску двигуна. При цьому елементи схеми, що входять в мале ко-
ло циркуляції працюють аналогічно описаному раніше. 
 

 
 

1 — двигун внутрішнього згорання; 2 — генератор електричного струму; 3 — теплообмінник;  
4 — блок керування системою охолодження; 5 — блок керування двигуном; 6 — регулятор ДВЗ;  

7 — триступеневий клапан; 8 — насос; 9 — тепловий акумулятор; 10 — клапани випускної  
системи; 11 — клапани байпасу; 12 — клапани відключення теплообмінника 

Рисунок 1 — Схема застосування рекуперації тепла для передпускового прогріву ДВЗ 
 



ISSN 2075-4272   Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №23 (201), 2012 
 

45 

Таким чином, використання запропонованої системи дозволяє шляхом електронного 
керування двигуна та системою регулювання температури двигуна підвищити ефективність 
використання палива та досягти більшої зручності в утилізації теплоти від когенераціїної 
установки. А тепловий акумулятор дозволяє більш гнучко утилізувати тепло та скоротити 
час прогріву двигуна. 

Таким чином, головними показниками роботи наведеної системи рекуперації тепла є 
температура теплових потоків та теплоносіїв. Якісна робота автоматичних систем, насампе-
ред їх точність значною мірою залежить від датчиків. При виборі датчиків температури вра-
ховували, в першу чергу, температурний діапазон їх роботи, головні переваги та недоліки 
(див. табл. 1) [3]. 

Температура, що вимірюється, знаходиться в діапазоні від –20 0С (температура в зи-
мовий період) до +600 0С (температура відпрацьованих газів). Виходячи з діапазону вимірю-
вання та характеристик температурних датчиків, була вибрана хромель — алюмелєва термо-
пара, що відповідає умовам експлуатації. Для запобігання забруднення та ізоляції термопари 
від електропровідного матеріалу теплонакопичувача, термопари, що розташовані на шляху 
газів, що відпрацювали, та термопари, що вимірюють температуру теплонакопичувача, вкри-
ті захисними металевими оболонками з достатньою теплопровідністю. 
 

Таблиця 1. Головні характеристики датчиків температури 
Тип  

(матеріал) 
Температурний 
діапазон, 0С Переваги Недоліки 

Термодатчики опору 
Платина –196 до +600 Висока точність, лінійність, 

високий питомий опір, ви-
сока стійкість до газової 
корозії 

Висока вартість, інерцій-
ність, чутність до забруднен-
ня 

Нікель –60 до +180 Високий ТКО*), стійкість 
до газової корозії 

Інерційність, чутність до за-
бруднення 

Мідь –50 до +150 Висока лінійність, низька 
вартість 

Висока інерційність, низький 
ТКО, низький питомий опір 

PTC та NTC 
термістори 

–60 до +300 Високий ТКО, значний 
опір, низька інерційність, 
малий розмір, низька вар-
тість, стабільність 

Нелінійність характеристики, 
взаємозамінюваність у вузь-
кому діапазоні температур 

Термопари 
Платино- 
платиноро-
диева 

0 до +1300 Висока стійкість до газової 
корозії, лінійність характе-
ристики 

Висока чутність до забруд-
нення, висока вартість 

Хромель- 
алюмелєва 

–200 до +1200 Висока лінійність характе-
ристики, стійкість до газо-
вої корозії, простота виго-
товлення 

Чутність до сіркової атмос-
фери, температурний гісте-
резис 

Хромель- 
копелєва 

–200 до +600 Висока чутність, стабіль-
ність 

Високий вплив деформації 
на показники 

*) ТКО температурний коефіцієнт опору 
 

Для визначення ефективності роботи системи теплової рекуперації для дослідного 
зразка були розроблені локальні автоматичні системи керування приводними механізмами, 
що функціонують незалежно один від одного. При розробці цих систем виходили з наступ-
них вимог: оперативно й точно вимірювати температуру теплоносіїв і елементів, що нагрі-
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ваються; безперервно обробляти дані датчиків і формувати сигнали для виконавчих механіз-
мів з перерозподілу теплових потоків; бути простими в обслуговуванні, мати малу вартість; 
відповідати вимогам максимальної уніфікації складових частин та деталей.  

Для забезпечення безперервності роботи автоматичних систем, вирішено зробити їх 
на аналоговому принципу дії. Аналіз роботи системи рекуперації тепла показав, що для ав-
томатичних систем достатнім буде оснащення їх чотирма типами блоків: масштабним підси-
лювачем електрорухомої сили термопари, блоком порівняння сигналу термопари з встанов-
леним рівнем цього сигналу, диференційним блоком порівняння сигналів від двох термопар 
та підсилювачем потужності для керування виконавчими механізмами. Для спрощення про-
цесів виготовлення цих блоків, їх налаштовування та можливого ремонту, елементну базу 
також вибирали дотримуючись принципу уніфікації. Принципова схема розроблених блоків 
наведена на рис. 2. 
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а) — масштабний підсилювач електрорухомої сили термопари; б) — блок порівняння сигналу  
термопари з встановленим рівнем; в) — диференційний блок порівняння сигналів від двох  

термопар; г) — підсилювач потужності сигналу керування 
Рисунок 2 — Принципові схеми електронних блоків керування системою рекуперації тепла 

 
Оскільки електрорухома сила хромель-алюмелєвої термопари становить менш, ніж 

0,05В в діапазоні температур, що вимірюються, для всіх термопар запропоновано масштаб-
ний підсилювач, принципова схема якого наведена на рис. 2, а. Основу масштабного підси-
лювача становить операційний підсилювач AV1 з високим вхідним опором за рахунок 
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польових транзисторів на прямому (3) та інвертованому (2) входах. Для зменшення наводок 
дроти від термопари ТХА мають електростатичний екран. 

Додаткове усунення пульсацій, що можуть виникати з різноманітних причин, здійс-
нюється від’ємним зворотним ємнісним зв’язком С2. Встановлення потенціалу «0» опера-
ційного підсилювача здійснюється резистором R5, а встановлення початку шкали термопари 
— резистором R3. За початок шкали термопари в нашому випадку вибирали потенціал, що 
дорівнює температурі –20 0С. Коефіцієнт підсилення напруги операційного підсилювача 
AV1 (масштабний коефіцієнт), що дорівнює 100, встановлювали резисторами R6 (грубе на-
строювання) та R7 (точне настроювання). Для усіх термопар, що встановлюються в системі 
рекуперації тепла, масштабні підсилювачі однакові з ідентичним настроюванням, що дає 
змогу виготовляти та настроювати їх заздалегідь на окремому стенді з наступною заміною їх 
в разі ремонту або перевірки при блочному компонуванні загальної електронної схеми. 

Живлення масштабного підсилювача та блоків порівняння здійснюється від стабілізо-
ваного двополярного джерела +12 В та –12 В. Для усунення можливих пульсацій напруги в 
мережі живлення при комутаційних процесах встановлені ємнісні фільтри С3, С4 та С5, С6. 

Блоки порівняння сигналів від термопар з встановленим рівнем або між собою повин-
ні формувати сигнали для виконавчих механізмів, що керують тепловими потоками. Оскіль-
ки більшість виконавчих механізмів працюють в ключовому режимі, на виході блоку порів-
няння також формуються сигнали «ввімкнено» або «вимкнено». Принципові схеми порівня-
льних засобів наведені на рис. 2, б та 2, в. 

Як виходить з наведених схем, порівняльні засоби являють собою компаратори. Так, 
при потенціалі на вході схеми б) нижчому встановленого рівня, на виході схеми формується 
позитивний потенціал приблизно 5 В. Якщо потенціал на вході стане більшим за встановле-
ний рівень, на виході 6 операційного підсилювача сформується від’ємний потенціал, а на ви-
ході порівняльного устрою він буде близький до нульового значення. Необхідний порівняль-
ний рівень встановлюється резистором R3. 

Для схеми на рис. 2, в порівнюються напруги сигналів від двох масштабних підсилю-
вачів (двох термопар). Якщо сигнал на вході 1 буде вищий по напрузі за сигнал на вході 2, на 
виході порівняльного устрою сформується позитивний сигнал. При перевищенні рівня сиг-
налу на вході 2 над сигналом входу 1, на виході формується потенціал, близький до нульово-
го значення. 

Потужності сигналів, що виходять з порівняльних блоків, зазвичай, недостатньо для 
керування виконавчими механізмами. В якості підсилювача потужності запропонована схе-
ма, що наведена на рис. 2, г. Живлення схеми здійснюється від загальної (бортової) системи 
електричного живлення з відповідною напругою. Максимальний довготривалий струм на ви-
ході може становити 10 А, що достатньо для керування виконавчими устроями системи ре-
куперації тепла (електричний двигун приводу компресора, перепускні клапани потоків теп-
лоносія, тощо). Діод VD1 запобігає пробою мережі колектор – емітер транзистору VT1 при 
наведенні зворотного струму на індуктивному навантаженні. 

Опробування електронних блоків на стенді з термостатами показало, що максимальне 
відхилення спрацьовування автоматичних систем становить + 1,5 0С, що є повністю достат-
нім для обладнання системи рекуперації тепла. 

 
Висновки 
Розроблені електронні схеми для автоматичної системи керування тепловими потока-

ми в теплообмінниках рекуперативного типу для передпускового прогріву двигунів внутрі-
шнього згорання. 

Схеми забезпечують безперервність контролю та регулювання, оскільки вона побудо-
вані на аналоговому принципу дії. 
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Застосування однотипних блоків та елементної бази дозволяє значно спростити виго-
товлення, обслуговування та ремонт системи автоматики. 

Опробування розроблених блоків в рамках стендових випробувань з термостатами 
показало високу точність спрацьовування при змінах температури. 
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Y.V. Prilepskiy, I.V. Gritsuk, I.F. Rybalko. The system of  automatic  control of heat accumula-
tion  and prestarting warming-up of combustion engine is developed. The results of the 
development schemes for the automatic control system for heat flow in the heat exchanger type for 
regenerative preheating internal combustion engine of construction machinery are presented. The 
probes were conducted using diagrams and blocks of continuous control, developed by the authors.  
Testing the developed elements of automation in the test bench with thermostats has demonstrated 
high precision actuation temperature changes.  
Keywords: electronic schemes, blocks of automatic system control, heat flow, thermal accumulator, 
the fulfilled gases. 

Ю.В. Прилепский, И.В. Грицук, И.Ф. Рыбалко. Разработка системы автоматического 
управления теплонакоплением и предпусковым прогревом двигателя внутреннего сгора-
ния. Приведены результаты разработки схем для автоматической системы управления 
тепловыми потоками в теплообменниках рекуперативного типа для предпускового прогрева 
двигателей внутреннего сгорания строительных машин. Исследования проводились с ис-
пользованием схем и блоков непрерывного управления, разработанных авторами. Апробиро-
вание разработанных элементов автоматизации в рамках стендовых испытаний с термо-
статами показало высокую точность срабатывания при изменениях температуры.  
Ключевые слова: электронные схемы, блоки системы управления, тепловые потоки, тепло-
вой аккумулятор, отработанные газы. 
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ДИНАМИКА НАГРУЗКИ РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА  
ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 

Представлены результаты анализа факторов, определяющих нагрузку регулируемого по скорости 
привода ленточного конвейера. Обоснованы соотношения, описывающие динамику процесса.  
Ключевые слова: конвейер, нагрузка, транспортная задержка, математическая модель. 

Проблема и ее связь с научными задачами 
Основным средством доставки грузов на современных горнодобывающих предприятиях 

является конвейерный транспорт. Ленточные конвейеры (ЛК) эффективно заменяют локомотив-
ную и канатную откатку, что обусловлено такими их преимуществами, как непрерывность, ши-
рокие возможности для автоматизации, возможность транспортирования грузов в наклонных 
выработках, простота наращивания и разветвления линии, относительная безопасность. 

Стремление к удешевлению и повышению надежности ЛК обусловило широкое при-
менение в них нерегулируемого привода на основе асинхронных электродвигателей с корот-
козамкнутым ротором (АД). Однако, как показывает анализ факторов, определяющих режим 
работы ЛК, нерегулируемый привод не обладает достаточной эффективностью. Причиной 
тому является, во-первых, переменная интенсивность грузопотока, поступающего на конвей-
ер (участковые конвейеры), а во-вторых, высокая жесткость механической характеристики 
приводного АД. Колебания интенсивности поступления груза приводят к соответствующему 
изменению нагрузки на привод, которая может варьироваться в довольно широких пределах 
[1]. Это влечет за собой такие негативные явления: 

– излишний износ ленты вследствие значительного холостого “пробега” при малой 
интесивности поступления груза; 

– чрезмерная деформация и износ конвейерной ленты вследствие завышения натяж-
ного усилия, которое для исключения проскальзывания должно превышать максимальное 
тягового усилие; 

– недоиспользование АД по моменту, чрезмерное потреблению энергии и невозмож-
ность работы с максимальными значениями КПД и коэффициента мощности вследствие вы-
бора двигателя из расчета на максимальный уровень нагрузки, с одной стороны, и широкого 
диапазона варьирования реальной нагрузки, с другой. 

Указанное подтверждает актуальность исследований, направленных на внедрение ре-
гулируемого привода в составе ЛК, с целью обеспечения эффективной работы конвейерного 
транспорта. 

Анализ исследований и публикаций 
Вопросам повышения эффективности конвейеров за счет регулирования нагрузки на 

привод посвящены работы Л.Г.Шахмейстера [2], В.Т.Полунина [3], В.В.Дмитриевой [4], 
Н.В.Смирновой [5] и других исследователей. Основные задачи, решаемые в ходе проводи-
мых исследований, могут быть сформулированы следующим образом: 

1) Применение средств регулирования грузопотока за счет использования накопи-
тельных систем (промежуточные бункеры, конвейеры), что обеспечивает адаптацию интен-
сивности поступления груза к условиям нерегулируемого привода конвейера. 
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2) Применение средств регулирования скорости в составе привода ЛК, обеспечиваю-
щих адаптацию конвейера под условия изменяющегося грузопотока (частотно-регулируемый 
электропривод, регулируемые муфты, каскадные схемы управления АД с фазным ротором). 

3) Обоснование структуры и параметров систем автоматизированного управления 
конвейерным транспортом. При этом основной решаемой задачей является идентификация 
структуры и параметров конвейера как объекта регулирования с целью последующего обос-
нования характеристик регулирующих устройств. 

Практика эксплуатации шахтного конвейерного транспорта свидетельствует об отсутствии 
видимых успехов в реализации полученных научных результатов, несмотря на значительный объем 
проводимых исследований. Исключение составляют бункерные накопительные системы магист-
ральных конвейерных линий. Для участковых конвейеров использование подобных систем нецеле-
сообразно ввиду значительности капитальных затрат на их реализацию, ограниченного срока экс-
плуатации, обусловленного сроком отработки лавы, и нестабильности положения из-за перемеще-
ния лавы. Регулируемый привод — практически единственная альтернатива в данных условиях — 
пока не находит широкого применения в связи с отсутствием надежных, недорогих средств частот-
ного регулирования в рудничном исполнении, а также средств автоматизации, позволяющих интег-
рировать указанные элементы в единую систему. 

Обоснование направления исследований 
Экономичная и надежная работа конвейера, обусловлена стабильностью его статиче-

ской нагрузки F. Последняя, в свою очередь, как следует из [1], может быть обеспечена за 
счет поддержания на заданном уровне соотношения между интенсивностью поступающего 
грузопотока Q и скоростью ленты v. При отсутствии бункерных накопителей, что характерно 
для участковых, а также неразветвленных участков магистральных конвейерных линий, гру-
зопоток рассматривается как независимое возмущающее воздействие. Единственным факто-
ром, посредством которого можно влиять на нагрузку привода (стабилизируемая выходная 
величина), остается скорость (управляющее воздействие). Стабилизация нагрузки достигает-
ся одним из следующих способов: 

1) Если входной грузопоток может быть измерен (весы в начале конвейера, возле пункта по-
грузки), целесообразно использовать подход, основанный на управлении по возмущению (рис.1.а), 
заключающийся в компенсации влияния возмущающего фактора (входного грузопотока) адекват-
ным и мгновенным изменением управляющего воздействия (скорости). 

 
2) В случае, когда невозможно или затруднительно оценить грузопоток (конвейер харак-

теризуется значительной длиной, и груз поступает на него в нескольких точках), контролируе-
мой величиной может быть статическое усилие на валу двигателя (рис.1.б). Реализуемое в этом 
случае управление по отклонению предполагает устранение рассогласования между заданной и 
фактической нагрузкой за счет изменения управляющего воздействия (скорости). 

Рисунок 1 — Структурные схемы систем автоматической стабилизации нагрузки  
привода конвейера при регулировании по возмущению (а) и по отклонению (б), а также  

укрупненная структурная схема конвейера (УР — устройство регулирования; ОУ — объект 
управления; ЛК — ленточный конвейер; АД — асинхронный двигатель) 
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Выбор регулирующего устройства, являющегося ключевым элементом любой из ука-
занных схем автоматической стабилизации, основан на знании свойств объекта управления 
— системы, включающей в себя ленточный конвейер и асинхронный электропривод 
(рис.1.в). В данном случае наибольший интерес представляет зависимость между статиче-
ской нагрузкой, входным грузопотоком и скоростью тягового органа. Известная модель, 
представляющая конвейер в виде динамического звена транспортной задержки [6], не отра-
жает в полной мере всех особенностей ЛК при работе с переменной скоростью. 

Цель исследований 
Цель проводимых исследований — повышение эффективности ЛК путем стабилиза-

ции нагрузки за счет применения регулируемого по скорости привода. Задача, решаемая в 
данной работе, заключается в разработке математической модели процесса формирования 
статической нагрузки электропривода ленточного конвейера в условиях переменной скоро-
сти движения тягового органа. 

Методы и результаты исследований 
Известно [1], что статическое тяговое усилие, которое необходимо преодолеть при-

водному электродвигателю, определяется следующим соотношением: 
 )bm(aF +⋅= ; (1) 
где m — суммарная масса груза, нахоящегося на ленте; 
а, b — коэффициенты, учитывающие удельную массу ленты, роликов, сцепление между лен-
той и барабаном, сопротивление движению ленты, а также углы обхвата лентой приводного 
и натяжного барабанов. 

Таким образом, масса перевозимого груза напрямую определяет величину статиче-
ской нагрузки привода ЛК. При переменном характере поступающего грузопотока Q(t) и 
скорости движения ленты v(t) (входные величины) накопенная масса груза m(t) (выходная 
величина) является также переменной величиной. 

При составлении модели тяговый орган конвейера рассматривается как идеально же-
сткий элемент. Скорость движения фрагментов ленты, а соответственно, и груза, находяще-
гося на ней, одинакова по всей длине. 

Груз, находящийся на конвейере, распределяется по всей его длине и характеризуется 
плотностью q — количеством материала на единицу длины ленты. Плотность, в свою оче-
редь, определяется соотношением между интенсивностью поступающего на конвейер грузо-
потока Q и скоростью движения ленты v. Для конвейера длиной L в момент времени t на на-
чальном участке материал образует слой плотностью q+(t): 

 
)t(v
)t(Q)t(q =+ . (2) 

В этот же момент времени в концевой части с конвейера ссыпается материал, плот-
ность которого составляет q-(t). Величина плотности груза на данном участке определяется 
интенсивностью грузопотока и скоростью движения ленты в момент времени (t –T), соответ-
ствующий поступлению материала на конвейер. Транспортная задержка Т, представляющая 
собой интервал времени, необходимый для перемещения фрагмента груза от начала до конца 
конвейера, является величиной переменной и зависит от характера изменения скорости лен-
ты на протяжении пути L. Таким образом, плотность ссыпающегося материала составляет: 

 
)]t(Tt[v
)]t(Tt[Q)t(q

−
−

=− . (3) 

Динамика накопления груза на ленте определяется, с одной стороны, количеством по-
ступающего на нее материала (его плотность в момент времени t составляет q+(t)), а с другой 
стороны, одновременным сходом с ленты некоторой порции материала плотностью q-(t). 

Двигаясь со скоростью v(t) в течении малого интервала времени dt, лента проходит 
путь dx. При этом на конвейер поступит порция материала массой dm+ (рис.2): 
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 dt)t(Qdt)t(v
)t(v
)t(Qdx)t(qdm ⋅=⋅⋅=⋅= ++ . (4) 

Одновременно с конвейера сойдет порция материала массой dm- (рис.2): 

 dt)t(v
)]t(Tt[v
)]t(Tt[Qdx)t(qdm ⋅⋅

−
−

=⋅= −− . (5) 

Общее изменение массы груза dm на протяжении интервала dt составит: 

 dt
)]t(Tt[v

)t(v)]t(Tt[Q)t(Qdmdmdm ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅−−=−= −+ . (6) 

Чтобы определить суммарную массу груза на ленте, необходимо проинтегрировать 
соотношение (6) в течение заданного интервала времени от tн до tк с учетом начальных усло-
вий m(0): 

 ∫ ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅−−+=
к

н

t

t

dt
)]t(Tt[v

)t(v)]t(Tt[Q)t(Q)0(mm , (7) 

или 

 
)]t(Tt[v

)t(v)]t(Tt[Q)t(Q
dt
dm

−
⋅−−= . (8) 

При переменной скорости конвейера величина транспортной задержки может быть 
определена численным методом. Вариант решения данной задачи представлен в работе [7]. 

Полученное дифференциальное уравнение (8) совместно с уравнением связи (1) пред-
ставляют собой математическую модель ЛК как элемента системы автоматического регули-
рования статической нагрузки привода (рис.1.в). 

На рис.3 представлены результаты моделирования работы ЛК длиной 200м, оснащен-
ного регулируемым электроприводом. Изменения возмущающего воздействия — грузопото-
ка — компенсируются эквивалентным изменением скорости, реализуя режим управления по 
возмущению. Модель выполнена с использованием программы MathCAD. 

Выводы и направления дальнейших исследований 
1) На основе анализа факторов, определяющих массу груза, находящегося на ленте, 

разработана математическая модель динамики изменения статической нагрузки при пере-
менном характере поступающего грузопотока и скорости движения конвейера. 

2) Разработанная модель может быть использована при оценке динамических свойств 
ЛК с целью обоснования параметров и структуры устройства регулирования, обеспечиваю-
щего автоматическую стабилизацию нагрузки привода. 

 

v(t) 

dx=v(t)dt dx=v(t)dt

dm+ dm- 

Рисунок 2 — К выводу уравнения динамики изменения массы груза,  
перемещаемого ленточным конвейером 
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Рисунок 3 — Результаты моделирования статической нагрузки конвейера  
с регулируемым приводом 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ВЕНТИЛЯЦИИ   
ОТДЕЛЕНИЯ СУШКИ КРИСТАЛЛОВ СЕЛИТРЫ 

Выполнено моделирование и анализ динамических процессов в нерегулируемой системе 
вентиляции. В функции предложенной системы управления вентиляцией входит поддержание 
разности приточного и вытяжного воздуха на заданном уровне и отработка системой 
возможных возмущений. Рассмотрены типовые режимы и влияние возмущений.   
Ключевые слова: система вентиляции, математическая модель, приток, вытяжка, ПИД-закон 
управления, передаточная функция. 

Общая постановка проблемы 
Производственный процесс сушки кристаллов селитры сопровождается выделением 

вредных паров, тепла, влаги, вследствие чего воздух в помещениях претерпевает 
соответствующие изменения. Эти изменения в общем случае касаются состава и состояния 
воздуха и отрицательно отражаются на здоровье и самочувствии рабочих, создают тяжелые и 
опасные условия для работы и неблагоприятно влияют на производительность труда. 

Задача вентиляции состоит в том, чтобы поддерживать в помещении состав воздуха, 
удовлетворяющий гигиеническим требованиям и технологическому регламенту сушки 
кристаллов селитры. Качественная работа систем вентиляции, точность поддержания 
параметров воздуха, снижение эксплуатационных расходов и сроков окупаемости 
вентиляционного оборудования во многом зависят от алгоритмов работы и технической 
реализации систем автоматизации.  

Таким образом, проблема автоматического управления процессом вентиляции  в 
соответствии с количеством выделяющихся вредностей, тепла и пара при обеспечении 
минимального расхода энергии является актуальной.  

Постановка задач исследования 
Для исследования динамических режимов и синтеза системы автоматического управления 

процессом вентиляции отделения сушки селитры необходимо решить следующие задачи: 
– выполнить анализ процесса вентиляции отделения сушки кристаллов селитры как 

объекта автоматического управления; 
– разработать математическую модель процесса вентиляции отделения сушки кристаллов 

селитры с учетом выбранного способа управления; 
– выполнить моделирование динамических режимов в неуправляемом объекте — системе 

вентиляции отделения сушки кристаллов селитры и проанализировать полученные результаты; 
– осуществить синтез необходимых алгоритмов управления процессом вентиляции; 
– выполнить моделирование динамических режимов в замкнутой САУ процессом 

вентиляции с использованием синтезированных алгоритмов управления. 
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Решение задач и результаты исследований 
Объектом исследования является система вентиляции технологического процесса сушки 

селитры. Отделение сушки расположено в 2-х этажном здании на территории ЗАО 
«Северодонецкое объединение Азот».  Выделяющиеся вредности: влага, тепловыделения, пары 
нитрата натрия. ПДК нитрата натрия 5 мг/м3. 

В производственном помещении предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 
механическим побуждением. Схема системы вентиляции отделения сушки кристаллов селитры 
представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 — Схема системы вентиляции отделения сушки кристаллов селитры 

 
На рисунке 1 показано, что система вентиляции представлена одной приточной системой  

П1 и тремя вытяжными: одной общеобменной В1 и двумя местными В2 и В3, представленными 
в виде зонтов над фильтр-прессами (В2) и центрифугами (В3).  

Приточная система представлена водяным калорифером, через который подается 
уличный воздух, вентилятором и воздуховодом. Вытяжные системы представлены 
вентиляторами и воздуховодами. Вентиляторы приводятся в действие асинхронными 
двигателями. На воздухопроводах вблизи от вентиляторов и зонтов расположены шиберы. 
Шиберные задвижки  применяют для регулирования потока (те, которые расположены вблизи 
вентиляторов), но основное их назначение — полное закрытие или открытие движения воздуха.  
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Для сохранения воздушного баланса требуется совместная работа вытяжных и 
приточных систем (в данном случае, нескольких вытяжных систем, работающих совместно с 
одной приточной). Система приточной вентиляции обеспечивают подачу свежего воздуха 
определенной температуры в производственное помещение с помощью калорифера и 
вентилятора. Количество приточного воздуха зависит от количества выделившихся вредностей. 
Производительность вытяжных систем должна изменяться одновременно с 
производительностью приточной системы. Для этого необходимо регулирование количества 
приточного и вытяжного воздуха в соответствии с количеством выделяющихся вредностей и 
тепловым периодом, т.к. в летний период необходимо учитывать дополнительное количество 
воздуха, которое идет на разбавление тепловыделений от работающих агрегатов.  

В рассматриваемой системе вентиляции используются асинхронные электроприводы 
(АД), питаемые трехфазным напряжением U с частотой f, которые обеспечивают заданную 
частоту вращения n центробежных вентиляторов (ЦВ). Центробежные вентиляторы  
обеспечивают подачу Q, соответствующую аэродинамической характеристике вентилятора на  
соответствующей  частоте n [1].  

Работу системы вентиляции можно разделить на две составляющих — работу в пусковом 
режиме и работу в номинальном режиме. Первый режим характеризуется разгоном вентилятора 
с нулевой скорости до номинальной и, соответственно, таким же увеличением расхода.  

Для получения динамических характеристик объекта необходимо получить 
передаточные функции составляющих частей системы вентиляции — асинхронного 
электропривода, центробежного вентилятора и воздуховодов. 

Будем искать передаточную функцию асинхронного двигателя как отношение частоты 
вращения ротора к частоте питающего напряжения. В [1] предлагается эту передаточную 
функцию разбить на две составляющих — «момент/частота вращения» и «частота 
напряжения/момент» для возможности учета момента сопротивления, действующего на вал 
двигателя. Тогда структурная схема модели асинхронного электродвигателя при управлении 
частотой напряжения статора будет иметь вид, представленный на рис.2. 

 

1ЭЛ

ЭД

+pT
k

pTМ

1

 
Рисунок 2 — Структурная схема модели асинхронного электродвигателя при управлении 

частотой питающего напряжения 
 
По данной структурной схеме (рис.2) получим передаточную функцию асинхронного 

электродвигателя по управляющему воздействию в относительных единицах: 
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где Тм — механическая постоянная времени двигателя, Тэм — электромагнитная постоянная 
времени двигателя, aнa UU 11 /=γ  — относительное напряжение статора (к номинальному),  

н11 /ΩΩ=ν  — относительная частота напряжения статора (к номинальной). 



ISSN 2075-4272   Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №23 (201), 2012 
 

57 

Данная передаточная функция справедлива для случая, когда потокосцепление статора 
есть величина постоянная, т.е. одновременно с изменением частоты питающего напряжения 
изменяется и его величина в соответствии с выражением: ;/ 11 constU a =ω  что обеспечивается в 
современных преобразователях частоты. 

Имея конструктивные параметры двигателя, можно вычислить коэффициент 2)( vγ . 
Согласно справочным данным, рассматриваемые двигатели рассчитаны на напряжение 380В с 
частотой 50Гц.  Тогда, переходя к абсолютным величинам: 
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Таким образом, на основании структурной схемы (рис.2) с учетом выражений (1) и (2) 
получены передаточные функции асинхронных электродвигателей всех  вентиляторов: 
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Введем коэффициент усиления электродвигателя, который будет характеризовать 
соответствие частоте вращения ротора в установившемся режиме частоте питающего 
напряжения. Согласно справочным данным, при частоте питающего напряжения 50 Гц частота 
вращения ротора составляет 1000 об/мин (для двигателей АИР 180 М6, АИР 112 МА6, АИР 
112 МВ6, ) и 3000 об/мин (для двигателя АИР 63 В2). Как известно,   

)1(60 1
2 s

p
fn −= , (6) 

где  f1 — частота питающего напряжения, p — число полюсов, s — скольжение.  
В процессе работы двигателя величина скольжения изменяется, однако в устойчивом 

режиме не превышает 2–5%, поэтому для определения коэффициента усиления двигателя ею 
можно пренебречь. Тогда: 
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Как правило, на практике вентилятор и воздуховод рассматривают как один объект, и с 
определенной долей точности аппроксимируют общую передаточную функцию в виде 
апериодического звена без запаздывания (максимальная длина воздуховода не превышает 8 м): 

( )
11 +

=
pT
k

pW Q
Q , (7) 

Используя характеристики вентиляторов [2], определили kQ каждого вентилятора:  
– приток на 2 этажа (П1): для Q=17200 м3/ч (8400 — 1й этаж, 8800 — 2й этаж), при 

1000 об\мин коэффициент усиления по расходу kQП1=1,8 м3/(об/мин); 
– общеобменная вытяжка (В1): для Q=5700 м3/ч, при 1000 об\мин коэффициент усиления 

по расходу kQВ1= 0,85 м3/(об/мин); 
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– местная вытяжная установка (В2): для Q=6600 м3/ч, при 1000 об\мин коэффициент 
усиления по расходу kQВ2= 0,95 м3/(об/мин); 

– местная вытяжная установка (В3): для Q=1100 м3/ч, при 2750 об\мин коэффициент 
усиления по расходу kQВ3= 0,7 м3/(об/мин). 

С помощью библиотеки Simulink в Matlab составлена из полученных математических 
моделей отдельных элементов структурная схема модели системы вентиляции (рис.3).  

 

 
Рисунок 3 — Схема модели системы вентиляции отделения сушки кристаллов селитры 

 
Выполнено моделирование динамических режимов в неуправляемой САУ при изменении 

задающего воздействия (рис.4, а) и при действии возмущающего воздействия в момент времени 
t=80 cек в течении 10 сек (рис.4,б). Учтено, что кроме рассмотренных центробежных 
вентиляторов на первом этаже присутствует осевой вентилятор, работающий на вытяжку. Он 
обозначен как В4. QВ4=3800 м3/ч.  
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а) б) 

Рисунок 4 — Изменение расхода воздуха в замкнутой САУ без регуляторов 
а — при изменении задающего воздействия; б — при действии возмущения (80–90сек) 

 
 

 
Рисунок 5 — Схема модели САУ процессом вентиляции отделения сушки кристаллов селитры  

 
На основании результатов моделирования можно сделать следующие выводы. Из рис.4 

видно, что суммарный сигнал не устанавливается в ноль. Физически это означает, что 
происходит выдувание воздуха на первом и втором этажах. Колебательный вид переходных  
процессов приводит к большим динамическим нагрузкам на технологическое оборудование — 
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электропривод и вентиляторные установки. Наблюдается значительная статическая ошибка по 
каналу задания (рис.4,а) и отсутствие компенсации возмущающих воздействий (рис.4,б). 

Для устранения статической ошибки, улучшения динамических характеристик и 
компенсации возмущающих воздействий  в систему вводятся ПИ-регуляторы для каждой из 
подсистем управления притоками и вытяжками и ПИД-регулятор для подсистемы соотношения 
расходов. Согласно [3,4] определены следующие настройки регуляторов: K=0,75, Ти=0,06, 
Тд=0, 411(для системы П1); K=0,6, Ти=0,12 (для системы В1); K=0,3, Ти=0,1 (для системы В2); 
K=0,158, Ти=0,0525 (для системы В3); K=0,1, Ти=0,1 (для первого этажа); K=0,1, Ти=0,1 (для 
второго этажа). Модель замкнутой САУ с предложенными регуляторами приведена на рис.5. 

Результаты моделирования динамических процессов в САУ вентиляцией отделения 
сушки кристаллов селитры при действии возмущающих воздействий приведены на рис.6, рис.7.    
Из рисунка 6 видно, что происходит требуемое поддержание соотношения приточного и 
вытяжного воздуха, находящегося в комнатах на первом и втором этажах — разность между 
приточным расходом воздуха и вытяжным равна нулю (рис.6, рис.7). Статическая ошибка 
отсутствует, переходные кривые имеют плавную апериодическую форму. 

Из рис.6,а и рис.6,б видно, что возмущение расходом воздуха на первом этаже полностью 
компенсируется САУ как для первого этажа (рис.6,а), так и для второго этажа (рис. 6,б). 

Из рис.7,а и рис.7,б видно, что возмущение расходом воздуха на втором этаже полностью 
компенсируется САУ как для первого этажа (рис.7,б), так и для второго этажа (рис. 7,а). 

 

а) б) 
Рисунок 6 — Изменение соотношения приточного и вытяжного расходов воздуха в 

разработанной САУ при возмущении на первом этаже.   а — первый этаж; б — второй этаж  
 

а) б) 
Рисунок 7 — Изменение соотношения приточного и вытяжного расходов воздуха в  

разработанной САУ при возмущении на втором этаже.  а — второй этаж; б — первый этаж 
Выводы 
1. Из анализа процесса вентиляции отделения сушки кристаллов селитры следует, что с позиции 

автоматического управления данный объект описывается многомерной многосвязной моделью. 
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2. Предложенная математическая модель процесса вентиляции позволила исследовать 
динамические процессы в объекте управления, по результатам которых сделан вывод о 
необходимости синтеза новых алгоритмов управления. 

3. Для достижения требуемых показателей качества предложено использовать двухуровневую 
структуру САУ: нижний уровень — управление расходом воздуха каждого вентилятора, верхний 
уровень — управление соотношением расходов приточного и вытяжного воздуха. 

4. Использование предложенных ПИ-регуляторов на нижнем уровне и ПИД-регуляторов 
на верхнем с соответствующими настройками позволило устранить статическую ошибку, 
улучшить динамические показатели качества, а также скомпенсировать возмущающие 
воздействия, что подтверждается результатами моделирования. 
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КООРДИНАЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ ПІДСИСТЕМ У ДВОРІВНЕВІЙ  
САУ КОМПЛЕКСОМ ШАХТНОГО ВОДОВІДЛИВУ 

У статті представлено алгоритм координації локальних систем управління окремими 
ділянками водовідливу у дворівневій ієрархічній системі управління комплексом шахтного 
водовідливу з використанням дискретно-подієвого управління, що дозволяє забезпечити 
суміщення робочого часу насосів головного водовідливу з періодами позапікового 
навантаження енергосистеми.  
Ключові слова: комплекс водовідливу, координація, дискретно-подієве управління, позапікове 
споживання електроенергії, система управління.  

Загальна постановка проблеми 
У попередніх роботах [2–4] авторами розроблено дворівневу ієрархічну систему 

управління комплексом шахтного водовідведення як дискретно-подієвим об’єктом. Синтез 
алгоритму управління виконано з використанням методики синтезу управління за заданими 
показниками якості на основі теорії управління дискретно-подієвих систем, які дозволяють 
скоротити час роботи водовідливу в години пікового навантаження енергосистеми шахти. 

Даний об’єкт є складним і розподіленим у просторі, містить головні, допоміжні та 
ділянкові водовідливні установки, які розглядаються як окремі технологічні модулі (ТМ). У 
розроблюваній дворівневій ієрархічній системі управління, загальна схема якої наведена в 
[3], пропонується на верхньому рівні (оптимізація режиму) забезпечити оптимальну 
координацію між локальними системами управління (ЛСУ) на основі прийнятих глобальних 
показників якості та математичних моделей елементів нижнього рівня, а також поточного 
аналізу збурень. Нижній рівень (безпосереднє управління фізичними параметрами) повинен 
виконувати рішення локальних задач управління технологічними модулями. 

Постановка задач дослідження 
Для розробленої багаторівневої системи автоматичного управління комплексом 

головного водовідливу синтезовані алгоритми дискретно-безперервного управління 
локальними підсистемами. Автономне управління кожною підсистемою не дозволяє досягти 
якісного управління позапіковим споживанням електроенергії. Для вирішення цієї проблеми 
пропонується сполучити алгоритми дискретно-подієвого управління позапіковим 
споживанням електроенергії й дискретно-безперервного управління локальними 
підсистемами. Таким чином, за рахунок координації роботи всіх ділянок водовідливу шахти 
з використанням прогнозування припливу у водозбірники можливо забезпечення сполучення 
робочого часу насосів головного водовідливу з періодами позапікового навантаження 
енергосистеми. 

Вирішення задачі та результати досліджень 
Основою для розробки системи верхнього рівня є визначення цілей, що стоять перед 

координатором [1]. Як правило, при математичному описі задач управління під ціллю 
розуміють знаходження максимального чи мінімального (оптимального) значення цільового 
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функціонала та відповідних оптимальних змінних. Функціонал може бути задано у вигляді 
інтеграла: 

optdtttHI
sT

N →= ∫
0

10 ))(,...),(( ωω , (1) 

або через значення цільових показників у кінцевий момент часу Тs: 

optTTHI SNs →= ))(,...),(( 10 ωω , (2) 

де ωi — вектор, передаваний координатору, що містить агреговані показники роботи i-ї 
ЛСУ; 
N — кількість ЛСУ.  
Вектор iω  повинен містити показники, достатні для оцінки роботи ЛСУ 

координатором. 
Верхній рівень розглядуваної дворівневої системи управління комплексом 

водовідливу повинен забезпечувати координацію між ЛСУ на основі деяких глобальних 
показників якості, дискретної абстракції ЛСУ й аналізу збурень. У роботі всієї системи 
виділяються два основних режими: перехідний та сталий. Кожен з цих режимів передбачає 
використання відповідного алгоритму координації. У сталому режимі алгоритм координації 
полягає в завданні керованих інваріантів ЛСУ, що забезпечують виконання глобального 
показника якості. Перехідний режим обумовлено істотною зміною режимів роботи всього 
комплексу водовідливу, пов'язаною із впливом збурень, зміною політики управління вищими 
рівнями, або аварійними режимами. 

Глобальна цільова функція для будь-якого з двох зазначених режимів задається як 
показник якості верхнього рівня і розглядається як інтегральна оцінка близькості до 
оптимального режиму. 

Під оптимальним режимом для розроблюваної системи управління розуміється такий 
графік роботи комплексу водовідливу, коли всі водовідливні установки працюють тільки в 
періоди позапікового навантаження енергосистеми. Відповідно, показник якості 
визначається як: 

dttP
tt
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1 1

, (3) 

де Pij(t), i=1, 2…N — потужність j-го насоса i-ї водовідливної установки;  
нп
ijkt , кп

ijkt  — моменти початку і закінчення відкачування в період пікового 
навантаження j-м насосом i-ї локальної підсистеми в k-му циклі роботи;  

Mij — кількість циклів роботи j-го насоса i-ї локальної підсистеми за добу;  
Li — кількість насосів i-ї локальної підсистеми.  
Показник якості (3) відбиває ефективність системи з економічної точки зору. 

Ефективність з погляду вирівнювання графіка навантаження енергосистеми може бути 
отримана з виразу (3) у вигляді наступного показника:  

срвдэн )()( PTPTPER −+= , (4) 

де Pен — базовий графік електричного навантаження енергосистеми без урахування 
водовідливу як споживача-регулятора; 
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Pвд — графік електричного навантаження водовідливу; 
Pср — середнє електричне навантаження енергосистеми. 
Розглянемо загальну схему алгоритму координації. Кожна ЛСУ функціонує в одному 

з режимів, поки не будуть виконані умови переходу в новий стан. Елементи нижнього рівня 
більшу частину часу працюють незалежно. Про поточний стан локального модуля 
підсистема нижнього рівня повідомляє координатору за допомогою вектора агрегованих 
показників якості ωi, який визначається як: 

)(),(),( tHtQtV iiii =ω , (5) 

де  Vi(t) — поточний рівень води в водозбірнику i-ї локальної підсистеми; 
Qi(t) — продуктивність насосів i-ї локальної підсистеми; 
Hi(t) — напір у нагнітальному трубопроводі i-ї локальної підсистеми. 
На основі показника Vi(t) координатор здійснює прогнозування зміни рівня води в 

водозбірнику i-ої локальної підсистеми. 
На основі показника Qi(t) координатор здійснює прогнозування зміни рівня води в 

водозбірнику тієї локальної підсистеми, в яку здійснюється перекачування води з 
водозбірнику i-ї локальної підсистеми. 

Координатор визначає нові завдання дискретних абстракцій і тривалості переходів за 
допомогою вектора координуючих параметрів: 

iii tt .вимк.вкл ,=γ , (6) 

У сталому режимі вектор (6) розраховується на основі алгоритму, описаного в [2].  
Алгоритм координації в сталому режимі визначається наступним чином. 
Час включення j-ї установки на k-му кроці згідно з алгоритмом [2] визначається за 

наступним виразом: 
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де )(tq j  — природний приплив j-ї установки; 
Qj(t) — продуктивність насоса j-ї установки; 

k
jV  — рівень заповнення водозбірника j-ї установки на момент включення; 

Vверх.j — максимальний рівень заповнення водозбірника j-ї установки; 
tнпр — момент часу початку наступного пікового режиму; 

. .

k
jk k

откл j вкл j
j

V
t t

Q
= +  — момент часу закінчення відкачування з j-го водозбірника; 

k
ijV  — рівень заповнення водозбірника j-ї установки, що визначається попередньою i-

ю установкою, м3. k
ijV визначається наступним чином: 
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де lij — компоненти матриці зв'язку L, яка визначає наявність зв’язку між i-ю й j-ю 
установками: { }1,0|,| ∈= ijij llL . 

Загальний алгоритм роботи підсистеми нижнього рівня можна описати наступним 
чином. ЛСУ починає роботу з отримання початкових умов — виміру рівня у всіх 
водозбірниках. Після цього виконується прогноз величини припливу на наступну добу. Далі 
перевіряється можливість роботи комплексу водовідливу з відкачування прогнозного 
припливу в поточні періоди позапікового навантаження. Якщо результат розрахунку 
підтверджує таку можливість, запускається алгоритм дискретно-подієвого управління і 
розраховується стартове управління для всіх ТМ. Після цього із заданою періодичністю 
виконується контроль рівня в кожному водозбірнику. 

Як тільки настає момент часу ui, розрахований алгоритмом, здійснюється вибір насоса 
для роботи в поточному циклі, і запускається його заливальний пристрій. Контроль 
заливання виконує датчик контролю заливання, який по завершенні операції видає сигнал 
m=1. Після цього подається сигнал на включення двигуна насоса, а потім виконується 
процедура відкриття засувки, контрольована датчиком положення засувки. 

Як тільки засувку повністю відкрито, насос виходить у сталий режим. У процесі 
роботи здійснюється постійний контроль електричних параметрів двигуна, температури 
підшипників, величини подачі та рівня води в водозбірнику. Якщо який-небудь з 
контрольованих параметрів виходить за припустимі межи, подається аварійний сигнал, 
виконується процедура відключення насоса і закриття засувки, а потім — процедура запуску 
другого насоса. Якщо всі контрольовані параметри не виходять за межі припустимих, 
процедура відключення насоса виконується, коли рівнемір видає сигнал про досягнення 
водою нижнього рівня в водозбірнику.  

Алгоритм координації в дворівневій системі управління наведено на рис. 1. 
Однією з умов перехідного режиму є перевищення сигналами збурень заданих 

обмежень. Система переключається зі сталого режиму в перехідний, коли при визначенні 
графіка роботи водовідливу у поза піковий час на найближчу добу не можуть виконуватися 
основні технологічні вимоги до роботи комплексу водовідливу. Такий варіант можливий при 
виконанні наступної вимоги: у момент часу k

iu , визначений для прогнозованого на 

найближчий цикл припливу k
iq (t), рівень води )(tV k

i  повинен задовольняти наступній 

умові: ];
3
1[)( верх.iверх.i

k
i VVtV ∉ . 

У цьому випадку в залежності від напрямку зміни швидкості припливу (збільшення 
або зменшення) необхідно виконати наступні дії: 

1. Якщо верх.i
k

i VtV
3
1)( < , то необхідно виконати перерахунок часу циклу для i-го 

насоса в бік його збільшення, тобто: 
1ц.

ц.пр
ц. −
=

i
i k

T
T , 1ц.ц. −= ii kk . 

Крім того, якщо i-й насос є насосом ділянкового або проміжного водовідливу, то 
необхідно скоректувати час роботи насоса вищого горизонту. Оскільки в даному випадку об’єм 
перекачаної води в нього i-м насосом зменшується, зменшується відповідна величина iQ (t).  
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Рисунок 1 — Алгоритм координації 

 
2. Якщо верх.i

k
i VtV >)( , то необхідно виконати перерахунок часу циклу для i-го насоса 

у бік його зменшення: 
1ц.

ц.пр
ц. +
=

i
i k

T
T , 1ц.ц. += ii kk . 

Якщо i-й насос є насосом ділянкового або проміжного водовідливу, то час роботи 
насоса вищого горизонту коректується у більший бік, оскільки відповідна величина Qi(t) 
збільшується.  

До аварійних режимів функціонування розробленої системи відносяться режими, 
зв’язані з ситуаціями порушення її цілісності. Такі ситуації можуть виникати за різних умов, 
однак у цілому їхній вплив на систему можна описати як втрату зв’язку з однією чи 
декількома ЛСУ. Для повноцінного функціонування системи необхідно, щоб виникнення 
такої ситуації на одному з ТМ не впливало на роботу комплексу в цілому.  

Для аварійного режиму роботи системи можливий наступний алгоритм: 
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1. ЛСУ, з якою втрачено зв’язок, переключається в аварійний режим роботи: 
включення й вимкнення насосів відбувається відповідно по верхньому і нижньому рівням 
води в водозбірнику. 

2. Координатор фіксує значення швидкості припливу qав на основі останніх даних, що 
надійшли з рівнеміра даної ЛСУ. 

3. За інформацією про швидкість припливу і режим роботи даної ЛСУ координатор 
перераховує час роботи насосів вищих горизонтів. При цьому вимога позапікової роботи 
може не виконуватися. 

Оскільки такий режим роботи системи відноситься до аварійного, передбачається, що 
причина аварії може бути усунена за мінімальну кількість циклів роботи комплексу. Як 
тільки зв’язок поновлюється, система виходить з аварійного режиму та перемикається в 
перехідний режим. 

Для оцінки якості розробленої багаторівневої ієрархічної системи управління 
використовувався пакет Matlab. Результатами моделювання є показники якості глобального 
управління. В таблиці 1 зведено показники якості верхнього рівня для розробленої системи 
автоматичного управління в сталому та перехідному режимах і для управління тільки на 
основі локальних критеріїв. 

Таблиця 1  
Показники якості верхнього рівня 

Режим роботи системи управління Інтегральний показник якості I 
Сталий режим 28,6 
Перехідний режим при зміні припливу на двох 
ділянках на 20% 

34,6 

Управління на основі локальних критеріїв 42,7 

На рис. 2 представлено результати моделювання дворівневої ієрархічної системи автоматичного 
управління комплексом водовідливу шахти з використанням розробленого алгоритму координації. 
Результати представлено в вигляді графіків зміни рівня води в водозбірниках ДП «Шахтоуправління 
«Південнодонбаське №1» для ненульових початкових умов. 

 

 
Рисунок 2 — Графіки зміни рівня води в водозбірниках 
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Висновки 
1. Розроблено дворівневу ієрархічну систему управління комплексом шахтного 

водовідливу, що сполучає алгоритми дискретно-подієвого управління позапіковим 
споживанням електроенергії на верхньому рівні й дискретно-безперервного управління 
локальними підсистемами на нижньому. 

2. Розроблено алгоритм координації локальних систем управління окремими 
ділянками водовідливу шахти з використанням дискретно-подієвих моделей технологічних 
модулів, що забезпечує синхронність і циклічність роботи комплексу водовідливу в 
стаціонарних і нестаціонарних режимах. 
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Н.В. Червинская, В.И. Бессараб, В.В. Червинский. Координация локальных подсистем в 
двухуровневой САУ комплексом шахтного водоотлива. В статье представлен алгоритм 
координации локальных систем управления отдельными участками водоотлива в двухуровневой 
иерархической системе управления комплексом шахтного водоотлива с использованием дискретно-
событийного управления, что позволяет обеспечить совмещение рабочего времени насосов 
главного водоотлива с периодами внепиковой нагрузки энергосистемы.  
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Розділ 2. 
Інформаційні технології та телекомунікації 
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
УЧАСТКА СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Участок сети Интернет, состоящий из передатчика протокола TCP и пограничного 
маршрутизатора, рассмотрен как объект в теории автоматического управления. Проведен 
обзор и анализ существующих средств моделирования участка сети Интернет. Проведен 
анализ эмпирических моделей маршрутизатора и передатчика TCP. Построены их 
структурные схемы. Также рассмотрены существующие алгоритмы AQM.    
Ключевые слова: перегрузка, нелинейная дискретная система, алгоритм управления 
очередью, RED. 

Введение. Ввиду непрекращающегося роста популярности сети Интернет и 
стремительного роста количества широкополосных подключений остро встает вопрос с 
перегрузками каналов связи провайдеров Интернет 

Современные средства коммуникаций используют преимущественно каналы связи с 
пакетной коммутацией. Это позволяет повысить эффективность использования каналов, 
однако приводит к снижению надежности доставки информации. При перегрузке канала с 
пакетной коммутацией возможна ситуация, когда пакет на входе канала не поместится во 
входной буфер, а будет отброшен. 

Это экономически слабо обоснованная, но широко распространенная практика среди 
провайдеров 3-его уровня. Широкие каналы связи позволяют использовать простое и 
дешевое коммуникационное оборудование, которое не поддерживает технологии 
управления. 

Анализ публикаций. В работе [1] показано, что соблюдать требования QoS для 
современных мультимедийных приложений без внедрения технологий активного управления 
очередью (Active Queue Management — AQM) возможно лишь при загрузке сетевого 
оборудования не более чем на 30 %. Внедрение AQM позволяет соблюсти требования при 
загрузке каналов связи до 60–70 %.  

Опубликованные результаты теоретических исследований алгоритмов управления 
очередями с потерями [5] показали, что алгоритм RED весьма близок к субоптимальному 
регулятору длины очереди при условии настройки его параметров под параметры 
обслуживаемого потока.  

Для исследования эффективности работы алгоритмов широко используется математическое 
и имитационное моделирование. Исследование в [5] проводились с привлечением аппарата 
марковских цепей. Эффективность данного метода весьма высока, однако получаемые результаты 
требуют дополнительной интерпретации для применения на практике.  

В работах [4] и [6] использовалась потоковая модель сети, которая базируется на нелинейных 
дифференциальных уравнениях. Данный математический аппарат достаточно простой и доступный 
в использовании, особенно при использовании численных методов решения, однако дает не совсем 
точные результаты, особенно при исследовании быстропеременных потоков трафика.  

Имитационное моделирование в пакете ns2 позволяет проверить работу алгоритмов 
AQM в условиях максимально соответствующим реальным, однако построение, 
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моделирование и обработка результатов для модели на несколько тысяч соединений весьма 
трудоемка и требует значительных вычислительных мощностей. Учет стохастической 
природы событий в процессах передачи данных дополнительно увеличит сложность модели 
и объемы обрабатываемых результатов.  

Для  анализа с использованием теоретического аппарата ТАУ можно использовать 
потоковую модель. Однако при ее синтезе был принят ряд допущений, которые упрощают 
процесс исследования, однако уровень соответствия реальным сетям оказался на 
недостаточно высоком уровне и при принятии решений при синтезе регуляторов приходится 
вносить существенные коррективы. Повышения адекватности модели ведет к ее 
существенному усложнению и затрудняет исследования.  

Цель исследования. Построение эмпирической модели, предназначенной для 
исследования алгоритмов технологии AQM. Для достижения поставленной цели необходимо 
построение модели маршрутизатора и участка сети передачи данных, учитывающей 
дискретный характер объекта. 

Построение математической модели. Для построения модели необходимо принять 
ряд допущений, которые упростят разработку модели, при этом сохранив уровень 
достоверности и адекватности отображения процессов, наблюдаемых в объекте. 

Первое — система дискретная. Изменение состояния предатчика по протоколу TCP 
происходят лишь тогда, когда поступило соответствующее сообщение. Минимальный 
размер пакету за протоколом TCP/IP составляет 40 октетов. Минимальный размер фрейма 
технологии Ethernet (наиболее распространенная технология передачи данных) составляет 64 
октета. Наиболее распространенная скорость передачи данных для технологии Ethernet — 
100 Мбит/с. Время передачи минимального фрейма или ячейки составит: 

 .1012.5
10100

64 6
6

−⋅=
⋅

=Δt  (1) 

Примем, что передача 64 октетов или 1 ячейка за 5,12 мкс соответствует пропускной 
способоности линии связи на уровне 100 Мбит/с с уровнем нагрузки 1. Если полоса 
пропускания линии связи менее чем 100 Мбит/с, то пропускная способность линии будет 
ниже, на соответственно пропорциональном уровне. 

Второе — входная пропускная способность интерфейсов маршрутизатора со стороны 
локальной сети  и производительность его ядра превышает возможные входные нагрузки. 
Вероятностью потери пакетов на входной очереди маршрутизатора можно пренебречь. 
Работу ядра маршрутизатора учтем как вносимую им задержку в общее время 
транспортировки пакета. 

Согласно описанию протокола TCP Reno [1], основным методом регулирования 
интенсивности оправки данных есть изменение ширины скользящего окна. Обозначим его 
как ( )kW . Для управления окном в передатчик TCP встроен регулятор с 
противоперегрузочным алгоритмом. Логика его работы была описана ранее. 

В протоколе TCP заданы следующие параметры регулятора: 
sshtresh — порог переключения алгоритмов "медленный старт — быстрое 

восстановление"; 
Wmax — максимальная ширина окна (определяется параметрами настройки 

операционной системы). 
Входными параметрами блока передатчика TCP будут: 
d — разрешение работы передатчика, есть данные к передаче. Принимает значения: 

0 — нет данных, передатчик выключен; 1 — данные есть, передатчик работает. 
uRTT — сигнал обратной связи о подтверждении доставки данных. Принимает значения: 0 —

 данные еще не доставлены; 1 — данные доставлены, можно передавать дальше. 
ulost — сигнал обратной связи о потере пакета. Принимает значения: 0 — потери нет; 

1 — данные доставлены, можно передавать дальше. 
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Выходом передатчика будет сигнал интенсивности передачи  χ   — сигнал представляет 
собой широтно-модулированную импульсную последовательность с амплитудой 1. 
Физически сигнал отображает занятость линии связи передатчиком. Ширина импульса 
отражает длину передаваемого пакета. 

Внутренние переменные состояния передатчика:  
W — ширина окна передачи, измеряется в пакетах.   Ширина скользящего окна 

передачи составит: 
 ( ) ( ) ( ),kdkKkW W ⋅=  (2) 

где WK  — выход регулятора, задающего ширину окна передачи, который работает по 
противоперегрузочному алгоритму. 

Уравнение регулятора имеет вид: 
( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( ) )()(
2
1)(

)()()1(

1

2

kukKksshtreshkKNku

kKksshtreshNkukKkKkK

lostWWRTT

WRTTWWW

⋅−−⋅+

−⋅⋅+=+∗

 (3) 

При получении сигнала доставки  uRTT  происходит увеличение коэффициента ширины окна 
в зависимости от текущего состояния передатчика. Если  sshtreshKW < , то передатчик 
находится в состоянии "медленного старта" и окно будет удваиваться с каждым полученным 
сигналом доставки. Если  sshtreshKW ≥ , то передатчик находится в состоянии "быстрого 
восстановления" и окно будет увеличиваться на 1 пакет с каждым полученным сигналом 
доставки. 

Для сравнения порового значения с текущим и выбора соответствующего приращения 
используются нелинейные преобразования вида "реле со смещением".  

 
⎩
⎨
⎧

≤
>

=
00
01

)(1 x
x

xN  (4) 
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⎨
⎧

<
≥

=
00
01

)(2 x
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xN  (5) 

При получении сигнала о потери пакета  ulost  происходит уменьшение текущего окна 
передачи наполовину. Также происходит изменение порога переключения алгоритмов  sshtresh: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )kukKkuksshtreshksshtresh lostWlost i
⋅+−=+

2
111  (6) 

Т.к. максимальный размер окна ограничен величиной  maxW  , то увеличенное значение 
коэффициента ширины  ∗

WK   и  maxW  сравниваются и выбирается меньшее. Это 
производится в уравнении. 

 ( ) ( )( )max,1min1 WkKkK WW +=+ ∗  (7)

 ( ) ( ) ( )( ) ( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
⋅−+−+=+

∗
∗∗ 11111

max
1max W

kKNWkKkKkK W
WWW  (8) 

Выход передатчика представляет собой набор  W(k)  импульсов с длиной каждого 
импульса, соответствующей длине пакета. Для формирования широтно-импульсной 
последовательности необходимо производить отсчет времени от момента включения 
импульса и выключить при достижении соответствующего времени. Это реализуется 
уравнениями [9]  и  [10]: 

 ),()()()()1( kukTkdtkTkT RTTWWW ⋅−⋅Δ+=+  (9) 
где  Δt  — шаг дискретизации системы. При измерении времени в тактах можно принять  
Δt=1 . 
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Для формирования сигнала  ( )kχ   применим нелинейный элемент, который, пока 
текущее время передачи пакетов не превысит рассчитанного времени передачи всего окна, 
будет выдавать на выходе сигнал с амплитудой 1, после превышения времени — 0: 

 )),()(()( 1 kTkWKNk WTpacket −⋅=χ  (10) 
где  T packetK  — время передачи одного пакета в тактах. 

C учетом выражения [2] получим: 
 ))()()(()( 1 kTkKkdKNk WWTpacket −⋅⋅=χ . (11) 

Поток данных, полученный маршрутизатором, собирается в пакеты и проходит 
обработку (маршрутизацию) в пакетированном виде. Для этого переформируем 
интенсивность передачи  ( )kχ   в последовательность пакетов  ( )kρ . Входной сигнал  ( )kχ   
превращается в последовательность импульсов. Амплитуда импульса задает размер пакета 
данных, который поступит на вход маршрутизатора. Максимальное значение  амплитуды 
определяется параметром системы  PS  и отражает физический параметр "максимальный 
размер пакета", измеренный в ячейках. Графически механизм  пакетирования представлен на 
рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 — График работы блока «пакетирования» нагрузки маршрутизатора 
 
Блок пакетирования потока данных реализован на базе интегратора, охваченного 

линейной и нелинейной обратными связями и дополнительным блоком определения 
окончания импульса  ( )kχ .  Схема блока приведена на рис.2. 

 

 
 а) б) 

Рисунок 2 — Схема блока пакетирования: а) блок пакетирования; б) блок Back_Front 
 
Представим блок в виде набора разностных уравнений, что позволит включить его в 

остальную часть системы передатчика TCP.  Выходной сигнал интегратора, представляющий 
количество ячеек информации переданных, но не собранных в пакет, обозначим как  ( )k∗ρ  . 
Для определения момента окончания  потока передаваемых данных введем дополнительный 
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сигнал  ( )kφ , представляющий собой задержанный на один такт сигнал  ( )kχ . В блоках 
нелинейностей используем ранее описанные нелинейности  N1  и  N2 . 

В результате получим следующие уравнения: 
( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( ) ( ) ( )( )kPSNkkkN

PSPSkNkkk
∗∗

∗∗∗

ρ−⋅ρ⋅χ−φ−

⋅−ρ−χ+ρ=+ρ

12

21
    (12) 

( ) ( )kk χ=+φ 1         (13) 
( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )kPSNkkkNPSPSkNk ∗∗∗ ρ−⋅ρ⋅χ−φ+⋅−ρ=ρ 122  (14) 

Таким образом, работа передатчика TCP описывается уравнениями (3), (6), (8), (11) и [12–14]. 
Структурная схема передатчика по протоколу TCP представлена на рис. 3: 
 

 
Рисунок 3 — Структурная схема передатчика TCP 

 
Так как в сети одновременно работает множество передатчиков по протоколу TCP, 

обозначим их количество как  NTCP. Каждому их них будет соответствовать свой 
собственный набор переменных состояния и уравнений (2)–(14). Указание конкретного 
передатчика будем вести с помощью нижнего индекса  i .  

 TCPNi ,1=  (15) 
Весь поток данных от передатчиков поступает на маршрутизатор, после обработки пакеты 

передаются на выходной интерфейс. В случае превышения нагрузки пакеты ставятся на ожидание в 
очередь. Длина очереди выходного интерфейса  q(k)  описывается выражением: 

 ( ) ( ) CkkKkqkq i

N

i
q

TCP

−ρ⋅+=+ ∑
=1

)()1(  (16) 

где  ( )kKq   — коэффициент регулирования входного потока  iρΣ  маршрутизатора, 
показывает какая доля всей входящей нагрузки добавится в очередь на k-ом шаге, принимает 
значения  [ ]1:0∈qK  ;  C  — интенсивность работы выходного интерфейса,  [ячеек/такт]. 

Для обеспечения работы передатчика необходимы два сигнала обратной связи: 
подтверждения доставки данных и сигнал об отбрасывании пакета в очереди маршрутизатора. 

Физически пакет подтверждения доставки данных представляет собой пакет минимального 
размера, в котором содержатся сведения о последнем корректно принятом пакете данных. 
Представим его в виде импульса размером в одну ячейку. Определять момент времени получения 
данного импульса будем путем сравнения абсолютного таймера времени работы передатчика TTR(k) 
и таймера времени доставки TRTT(k). Начальные значения  таймеров: абсолютного — нулевое, 
таймера времени передачи — минимальное время доставки TRTT min — определяется временем 
распространения сигнала от передатчика до приемника и обратно с учетом времени обработки в 
коммуникационном оборудовании. Математическое описание будет иметь вид: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( )
( ) ( )( )kTkTNku

TT
C
kqTkukTkT

kdtkTkT

RTTTRRTT
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⎠
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0

1

1

 (17) 
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При не постановке пакета в выходную очередь маршрутизатора генерируется сигнал о 
потере пакета во время доставки. Для этого, исходя из величины Kq, определяется 
вероятность потери пакета и генерируется набор случайных чисел ω(k), которые определяют 
какой из источников получит сигнал о потере. Математическое описание будет иметь вид: 

( ) ( ) ( )( ) ( )

( ) ( )1,0rand

11 max
max

=ω

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
ω−⎟
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⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
⋅+−=+

k

kqkqN
N

qkqKKNku
TCP

qqlost  (18) 

Уравнения (2)–(18) описывают различные звенья участка сети Интернет с множеством 
не синхронизированных передатчиков по протоколу TCP. Объединив в единую систему все 
выше перечисленные выражения, получим общую эмпирическую модель участка сети. Она 
будет дискретная нелинейная, с переменными параметрами и переменной структурой. На нее 
оказывают влияние целый ряд возмущающих воздействий.  

Для наглядности, представим модель в виде "черного ящика": 
 

 
Рисунок 4 — Модель участка сети вида «черный ящик» 

 
где    входные переменные: Kq — коэффициент регулирования входного потока очереди 
интерфейса маршрутизатора;  

возмущающие воздействия: d
r

— вектор входной нагрузки, определяет сколько и какие 
передатчики работают, ωr  — вектор вероятности потерь пакетов при перегрузки очереди выходного 
интерфейса маршрутизатора; minRTTT

r
 — вектор минимального времени доставки пакетов; 

выходная величина:  q— длина очереди выходного интерфейса. 
Для данного объекта задача регулирования (1,10) состоит в стабилизации длины 

очереди при возрастании входной нагрузки выше определенного предела. Стабильная длина 
очереди позволит стабилизировать время оборота кадра, снизить вариацию времени оборота 
кадра и улучшить качество обслуживания. 

Выводы и дальнейшие исследования. Проведенные исследования позволили 
построить модель участка сети Интернет с описанием, максимально приближенным к 
техническим данным, приведенным в (1), (6) и документам RFC. В результате получена 
модель типа SISO, что упрощает процесс исследования. На модель оказывают влияния 
целый ряд внешних возмущающих воздействий, которые приложены не к выходу системы. 

Дальнейший исследования предполагают подтверждение адекватности предложенной 
модели, исследование границ ее применимости и разработки методики синтеза регулятора, 
решающего задачи повышения качества обслуживания абонентов Интернет. 

Параметры качества обслуживания сети включают не только задержку доставки и её 
вариацию, определяемую длиной очереди маршрутизататора, но и пропускную способность 
соединения, вероятность потери пакета и др.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА  
ЗАГРУЗКИ ЯЧЕЙКИ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

СООТНОШЕНИЙ HSDPA 

На основании математического описания энергетико-скоростных соотношений для 
радиоинтерфейса UMTS, проведена оптимизация коэффициента загрузки ячейки HSDPA 
при помощи метода Хука-Дживса.  
Ключевые слова: радиоинтерфейс, базовая станция, коэффициент загрузки ячейки, 
пользователи, мощность, оптимизация. 

Общая постановка проблемы 
В последнее время наблюдается взрывообразный рост потребления ИТ-услуг, 

особенно в секторе мобильной связи. По данным компании Ericsson [1] «количество 
абонентов сотовой связи в мире составляет 6 миллиардов», хотя число активных 
пользователей не превышает 4 миллиардов. Не удивительно, что операторы сотовой связи 
стремятся не просто внедрять новые технологии (3G, 4G), но использовать оптимальные 
подходы при проектировании и эксплуатации своих сетей для минимизации затрат при 
соблюдении нормативов качества предоставляемых услуг [2]. 

Задача проектирования и оптимизации сети сотовой связи (ССС) решается в 
несколько этапов: предварительное планирование, детальное планирование и планирование 
транспортной сети [3]. В ходе предварительного этапа создается начальный план 
разворачивания сети с указанием покрытия, емкости, параметров качества связи. При этом 
могут выполняться дополнительные процедуры по оптимальной кластеризации ССС, 
дающие возможность адаптации к изменениям условий спроса на услуги (интенсивности 
трафика) в каждой точке проектируемой сети [4]. На следующем этапе решаются задачи 
планирования радиосети и системы коммутации сети. На последнем этапе разрабатывается 
трансмиссия ССС (Cellular Transmission Network), обеспечивающая взаимодействие между 
всеми узлами сети (базовыми станциями, базовыми контроллерами, центром коммутации). 
На каждом из этих этапов для улучшения качества всей сети, воспринимаемого мобильными 
абонентами, и гарантии того, что ресурсы сети используются эффективно, следует 
выполнять структурную и параметрическую оптимизацию ССС. Данный подход справедлив 
как для ССС ІІ поколения, так и для сетей 2,5 и 3G, в частности — UMTS. 

UMTS (англ. Universal Mobile Telecommunications System — Универсальная 
Мобильная Телекоммуникационная Система) — технология третьего поколения сотовой 
связи, которая разработана Европейским Институтом Стандартов Телекоммуникаций 
(ETSI).  

В настоящее время для UMTS определены три основные технологии доступа [5]: 
1) широкополосный многостанционный доступ с кодовым разделением каналов 

WCDMA и его варианты; 
2) радиодоступ глобальной системы мобильной связи с передачей данных GSM / 

EDGE, появившийся в процессе эволюции GSM и послуживший основой для 
стандарта 3GPP R99; 
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3) дополнительный доступ — доступ по беспроводной локальной вычислительной 
сети WLAN.  

Следует отметить, что уже на этапе предварительного планирования сети UMTS 
необходимо учитывать особенности ее радиоинтерфейса, который, имеет целый ряд 
принципиальных отличий от радиоинтерфейса GSM, прежде всего, в области энергетико-
скоростных характеристик. Анализ [6] показывает, «что с этой точки зрения главной 
особенностью радиоинтерфейса UMTS является ярко выраженный динамический характер 
изменения энергетико-скоростных соотношений в радиосети со сбалансированным 
энергетическим ресурсом».  

При выборе вида услуг и модели радиоканала существует граница допустимого 
количества пользовательских каналов. Эту границу устанавливает коэффициент загрузки, 
который задает допустимый уровень внутрисистемных помех, как от собственной ячейки, 
так и от соседних ячеек. С одной стороны, уровень внутрисистемных помех зависит от 
степени загрузки ячейки сети, а с другой стороны, определяет размер зоны обслуживания, 
требуя дополнительного энергетического ресурса для компенсации этих помех. 

Таким образом, оптимизация коэффициента загрузки сети UMTS играет важную роль 
при распределении полной мощности базовой станции с учетом различных значениях 
соотношения сигнал/шум на входе приемников пользователей. 

Постановка задач исследования 
Для исследования и оптимизации параметров радиоинтерфейса сети UMTS 

необходимо решить следующие задачи: 
1. Получить математическое описание энергетико-скоростных соотношений для 

радиоинтерфейса UMTS. 
2. Определить целевую функцию для оптимизации коэффициента загрузки ячейки сети. 
3. Получить оптимальные значения коэффициента загрузки с учетом особенностей 

энергетических соотношений HSDPA. 

Решение задач и результатов исследования 
Технология HSDPA принадлежит к семейству решений, использующих  

пакетную передачу данных. Физически, HSDPA является «надстройкой» к сетям 
UMTS/WCDMA, поэтому нередко ее называют 3,5 G. Для достижения высокой пропускной 
способности и снижения времени задержки система доступа HSDPA использует адаптивные 
методы модуляции и кодирования AMC, а также гибридную автоматическую систему 
повторения запросов HARQ в сочетании со скоростным планированием и процедурой 
изменения сот. 

Особенности энергетико-скоростных соотношений для радиоинтерфейса 
UMTS/HSDPA исследовал Скрынников В. Г. в [6]. В своей работе он получил зависимость 
количества пользовательских каналов в радиоинтерфейсе HSDPA от полной мощности 
базовой станции: 

⎥
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⎣

⎡
+

−⋅
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Выражение (1) описывает случай, когда не вся мощность излучения базовой станции 
UMTS выделена для высокоскоростных каналов HSDPA. Согласно энергетическому 
бюджету нисходящего канала для HSDPA выделяется до 35% от полной мощности базовой 
станции. Представим выражение (1) в следующем виде: 
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где  DLη  — коэффициент загрузки ячейки;  
 ν  — коэффициент активности абонента;  
 α  — коэффициент ортогональности кода канала;  
 NP  — мощность шума в приемнике пользователя;  
 ∑P  — суммарная мощность излучения базовой станции;  
 BSG  — коэффициент усиления антенн базовой станции;  
 0NEb  — соотношение сигнал/шум на входе приемника пользователя;  
 )(dL  — потери на трассе распространения сигнала, d  — радиус соты;  
 N  — количество пользовательских каналов;  
 16=pG   — коэффициент расширения спектра сигнала; 0.35 — выделено 35% от 
полной мощности базовой станции для стандарта HSDPA. 

На количество допустимых пользовательских каналов Nв ячейке накладываются 
определенные ограничения, обусловленные необходимостью соблюдения баланса между 
требуемым энергетическим ресурсом для каналов с конкретными характеристиками и 
возникающими внутрисистемными помехами. Именно коэффициент загрузки ячейки сети 
количественно определяет допустимый уровень внутрисистемных помех в радиоканалах 
стандарта HSDPA, задавая требуемый запас по энергетике на компенсацию этих помех. 
Физически коэффициент DLη  характеризует степень превышения теплового шума в 
приемнике внутрисистемными помехами [6], поэтому оптимизация данного параметра 
является важной задачей этапа предварительного планирования сети UMTS. 

При решении задачи оптимизации в качестве целевой функции возьмем выражение 
(2), при этом изменяемыми параметрами будут полная мощность базовой станции и 
соотношение сигнал/шум на входе приемника пользователя. Для получения адекватных 
результатов необходимо соблюдать следующие условия: 

1. Коэффициент загрузки ячейки должен принимать значения от 0 до 1. 
2. Минимальная полная мощность базовой станции — 5 Вт. Причиной этого 

является значительное сокращение радиуса обслуживания станции и сильное 
уменьшение количества пользовательских каналов. Так при радиусе ячейки 
равном 2 км значения пользовательских каналов: 

– при 9,0=DLη  количество пользовательских каналов равно 0; 
– при 75,0=DLη  количество пользовательских каналов равно 1; 
– при 5,0=DLη  количество пользовательских каналов равно 2; 
– при 2,0=DLη  количество пользовательских каналов равно 3. 

Максимальная полная мощность базовой станции — 20 Вт. Согласно 
энергетическому бюджету трафикового нисходящего канала для HSDPA 
максимальная полная мощность базовой станции составляет 43 дБм≈20Вт. 

3. Минимальное значение соотношения сигнал/шум — 3 Вт. При модуляции 16QAM 
вероятность ошибки составляет ≈  0.4, что является плохим показателем качества 
обслуживания абонентов. 

Для оптимизации коэффициента загрузки ячейки сети UMTS воспользуемся прямым 
методом Хука-Дживса, который характеризуется несложной стратегией поиска, 
относительной простотой исчисления и отсутствием производных. Это один из алгоритмов, 
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в котором при определении нового направления поиска учитывается информация, 
полученная на предыдущих итерациях [7]. 

Алгоритм работы метода Хука-Дживса: 
А. Выбирается начальная базовая точка 1b  и шаг длиной h  для каждой переменной 

jx , nj ,...,2,1= . 
Б. Вычисляется )(xf  в базисной точке 1b  следующим образом: 
1. Вычисляется значение функции )( 1bf  в базисной точке 1b . 
2. Каждая переменная по очереди изменяется прибавлением длины шага. Таким 

образом, вычисляется значение функции )( 111 ehbf + , где 1e  — единичный вектор в 
направлении оси 1x . Если это приводит к уменьшению значения функции, то 1b  заменяется 

111 ehb + . В противном случае вычисляется значение функции )( 111 ehbf − , и если ее значение 
уменьшилось, то 1b  заменяем на 111 ehb − . Если ни один из перечисленных шагов не приводит 
к уменьшению значения функции, то точка 1b  остается неизменной и рассматриваются 
изменения в направлении оси 2x , т.е. находится значение функции )( 221 ehbf +  и т. д. Когда 
будут рассмотрены все n  переменных, получаем новую базисную точку 2b . 

3. Если 12 bb = , т.е. уменьшение функции не было достигнуто, то исследование 
повторяется вокруг той же базисной точки 1b , но с уменьшенной длиной шага в 100 раз от 
первоначальной длины. 

4. Если 12 bb = , то производится поиск по образцу. 
В. При поиске по образцу используется информация, полученная в процессе 

исследования, и минимизация функции завершается поиском в направлении, заданном 
образцом. Эта процедура производится следующим образом: 

1. Производится движение из базисной точки 2b  в направлении 12 bb − , т. к. поиск в 
этом направлении уже привел к уменьшению значения функции. Поэтому вычисляем 
функцию в точке образца )(2 1211 bbbР −+= . В общем случае )(2 1 iiii bbbP −+= + . 

2. Затем исследование продолжается вокруг точки iP . 
3. Если наименьшее значение на шаге (В, 2) меньше значения в базисной точке 2b  (в 

общем случае 1+ib ), то получаем новую базисную точку 3b  ( 2+ib ), после чего повторяется шаг 
(В, 1). В противном случае не проводят поиск по образцу с точки 2b  ( 1+ib ), а продолжают 
исследовать в точке 2b  ( 1+ib ). 

Г. Завершается процесс поиска, когда длина шага будет уменьшена до заданного 
малого значения. 

Так как в данном алгоритме необходимо использовать оптимизацию с ограничениями, 
то при решении задачи целевой функции присваивается очень большое значение там, где 
ограничения нарушаются. Поэтому каждая точка, полученная в процессе поиска, 
проверяется на принадлежность ее к области ограничения. В случае принадлежности 
функция вычисляется обычным путем. В противном случае целевой функции присваивается 
очень большое значение. Таким образом, поиск будет осуществляться снова в допустимой 
области по направлению к минимальной точке внутри этой области. 

При работе алгоритма в (2) значения параметров радиоинтерфейса были приняты 
следующие: дБiGBS 15= ; дБdL 7,148)( = ; дБмPN 2,101−= ; 1=ν ; 5,0=α ; 5...3=N . 

В результате оптимизации были получены две зависимости: зависимость 
коэффициента загрузки ячейки от соотношения сигнал/шум (рис.1) и зависимость 
коэффициента загрузки ячейки от полной мощности базовой станции (рис. 2). 
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Рисунок 1 — Зависимость коэффициента загрузки ячейки от соотношения сигнал/шум 

 

 
Рисунок 2 — Зависимость коэффициента загрузки ячейки от полной  

мощности базовой станции 
 
После анализа полученных значений можно сделать несколько выводов: 
1. По полученным зависимостям (рис. 1 и рис. 2) видно, что значение коэффициента 

загрузки ячейки начинает расти при уменьшении соотношения сигнал/шум и при росте 
мощности базовой станции. При значении 8,0=DLη  соотношение сигнал/шум падает до 4 дБ 
при N = 5, вероятность ошибки при этом составляет 0.2, что свидетельствует о значительном 
ухудшении качества связи. Таким образом, при увеличении коэффициента загрузки 
возрастает вероятность ошибки и мощность базовой станции. 

2. Таким образом, для получения оптимальных значений коэффициента загрузки 
ячейки (0,5 – 0,6) необходимо, чтобы соотношение сигнал/шум было в диапазоне 6 ÷ 10 дБ, а 
мощность базовой станции 13÷15 Вт. 

Выводы 
На этапе предварительного планирования сети UMTS/HSDPA важным является выбор 

наиболее оптимальных значений коэффициента загрузки ячейки, который очень тесно связан 
с выбором предоставляемой услуги и модели канала, параметрами абонентских терминалов. 
После исследований энергетико-скоростных зависимостей видно, что для поддержания 



ISSN 2075-4272   Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №23 (201), 2012 

 

82 

оптимального значения коэффициента загрузки ячейки достаточно изменения полной 
мощности базовой станции при неизменных остальных параметрах радиоинтерфейса. Это 
дает возможность операторам связи быстро и легко управлять качеством предоставления 
услуг высокоскоростной передачи данных в нисходящем канале. 
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АДАПТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ  
ДО ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ 

Проведено аналіз порядку прийняття рішення щодо адаптування інформаційно-
телекомунікаційних систем (ІТС) до зовнішніх впливів. Класифіковані типові загрози 
зовнішнього впливу на ІТС. Запропоновано математичний апарат для вирішення задачі 
оптимізації процесу прийняття рішення щодо адаптування ІТС до зовнішніх впливів. 
Ключові слова: інформаційно-телекомунікаційна система, зовнішній вплив, адаптування, 
прийняття рішення, багатокритеріальна оптимізація. 

Загальна постановка проблеми 
Сучасний стан розвитку  інформаційно-телекомунікаційних технологій сприяє кожній 

людині мати вільний доступ до інформаційних ресурсів світового суспільства, можливість 
отримання освітніх послуг, реалізувати інші потреби. 

Тому розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх 
інформаційних комп’ютерних технологій в усі сфери суспільного життя і в діяльність 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначається одним з 
пріоритетних напрямів державної політики [1]. 

Реалізація даного напряму державної політики  безпосередньо залежить від розвитку 
інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) та їх  властивості зберігати  повністю  або  
частково  свої функції за умови впливу дестабілізуючих чинників. Для того щоб надати 
можливість кожній людині повною мірою реалізувати свої потреби в інформаційному 
просторі, для ІТС мають бути виконані вимоги щодо здатності забезпечувати захист від   
знищення, перекручення,  блокування інформації,  її несанкціонованого витоку  або від 
порушення встановленого порядку її маршрутизації [2]. 

Реалізація даних вимог значною мірою залежить від спроможності системи 
адаптуватися до зовнішніх впливів, що виникають при її функціонуванні. 

Постановка завдань дослідження 
Особливе місце серед актуальних питань оптимізації структури і параметрів 

телекомунікаційних мереж та систем є задачі, пов’язані із забезпеченням живучості 
інформаційно-телекомунікаційних систем. При цьому під живучістю ІТС розуміють 
властивість, що характеризує, зокрема, і здатність системи ефективно функціонувати за 
наявності ушкоджень (руйнацій складових) або відновлювати цю здатність за визначений 
проміжок часу [3]. 

Одним із факторів, що впливає на живучість ІТС, є загрози зовнішнього впливу. Під 
загрозливим впливом на ІТС слід розуміти внутрішні та зовнішні фактори, які можуть 
вивести з ладу або значно погіршити показники якості функціонування програмного та 
апаратного забезпечення ІТС, зокрема комутаційного обладнання та каналів зв’язку [4]. 
Особливістю функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем з точки зору 
адаптації до зовнішніх впливів є  їхня нестаціонарність, нестабільність, складність у 
прогнозуванні та висока динаміка зміни зовнішнього середовища. Це призводить до 
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необхідності прийняття рішень в умовах невизначеності інформації. Зокрема, ці рішення 
стосуються адаптації засобів забезпечення інформаційної безпеки в мережах загального 
користування [5]. 

Таким чином, для забезпечення живучості ІТС важливим є створення системи 
підтримки рішень як на етапі її створення, так і в процесі функціонування. При цьому 
важливо врахувати такі задачі як: 

1. Визначення послуг, які передбачені ІТС та властивостей інформації, що циркулює. 
2. Необхідність задовольняти сукупності технічних вимог для забезпечення сумісної 

роботи продуктів різноманітних виробників. 
3. Пошук ефективних способів сумісного використання каналів зв’язку та 

забезпечення електромагнітної сумісності. 
4. Можливі загрози. 
5. Можливість модернізації. 
6. Собівартість. 

Вирішення завдань і результати дослідження 
Аналізуючи визначені задачі, можна зробити висновок, що прийняття рішення  щодо 

адаптування інформаційно-телекомунікаційних систем до зовнішніх впливів зводиться до 
вибору варіанту забезпечення живучості інформаційно-телекомунікаційних систем в умовах 
невизначеності. Це обумовлено неповнотою історичних даних щодо функціонування ІТС в 
різноманітних умовах, а також надійності апаратних і програмних засобів; впливу на ІТС 
реалізованих можливих загроз та інш.  

Тому можна вважати, що рішення поставленої задачі зводиться до рішення задачі 
багатокритеріальної оптимізації в умовах невизначеності [6] структури і вектору параметрів 

ni xxxX ,...,,...,1=  деякої ІТС S. Певна j-a властивість системи S характеризується величиною 

показника mjXqi ,1);( = . Тоді система в цілому буде характеризуватися вектором показників 

mj qqqQ ,...,...,1= . 
При цьому вказана невизначеність може мати різний характер:  

− структурна невизначеність, коли невідомий точний перелік складових системи або 
зовнішніх факторів, які впливають на її функціонування; 

− параметрична невизначеність, коли значення кількісних показників властивостей 
системи mjXqi ,1);( =  задані у вигляді імовірнісних характеристик, нечіткої логіки 
(функцій приналежності) або інтервальних значень. 
Найчастіше для виключення або мінімізації впливу невизначеності на результати 

рішення задачі багатокритеріальної оптимізації перш за все намагаються визначитися зі 
структурою ІТС та переліком можливих загроз, які можуть розглядатися як обмеження на 
роботу системи. Після цього визначаються зі шляхами подолання параметричної 
невизначеності, використовуючи розподіл ймовірностей чи можливостей для кількісних 
показників властивостей системи або задаючи нечіткі інтервали їх границь.  

Цей підхід вимагає певного узагальнення та формалізації суб’єктивних процедур 
оцінювання зазначених показників, на відміну від евристичного підходу, коли особа, що 
приймає рішення, оцінює ситуацію, спираючись на досвід та інтуїцію [7]. Після 
формулювання та формалізації критерію оптимізації, тобто визначення «найкращого в 
певному сенсі вектора Q », слід визначитися з множиною (областю) допустимих рішень 
(ОДР) задачі. До ОДР можуть входити як уся множина sM  варіантів системи S, так і деяка 
підмножина. При цьому звуження ОДР, що може виконуватися із застосуванням обох 
підходів (евристичного та формалізованого), очевидно призводить до прискорення рішення 
задачі багатокритеріальної оптимізації.  
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Аналогічним чином зменшує кількість обчислювальних операцій і, відповідно, 
прискорює процес знаходження рішення зменшення розмірності вектору параметрів  Q  за 
рахунок виділення найважливіших в певній ситуації показників (властивостей) системи S. 
Для визначення, які ж саме параметри необхідно оптимізувати при прийнятті рішення, 
приведемо на рис. 1 алгоритм прийняття рішення щодо адаптування ІТС до зовнішніх 
впливів. 
 

                                    
Рисунок 1 — Алгоритм адаптації ІТС до зовнішніх впливів 

 
На першому етапі визначається мета створення ІТС і як наслідок — визначаються 

основні властивості інформації, що буде оброблятися в системі, та на адаптування яких слід 
в першу чергу звернути увагу при реалізації зовнішніх впливів. Наприклад для ІТС, що 
призначена для задоволення потреб суспільства на отримання інформації в довідково-
пошукових системах, необхідно забезпечити адаптування до зовнішніх впливів таких 
властивостей інформації як доступність та цілісність. В ІТС банківської сфери виникає 
необхідність додатково до вже зазначених властивостей інформації звернути увагу й на 
конфінденційність, що в свою чергу підвищує множину загроз для інформації від зовнішніх 
впливів. 

При аналізі умов функціонування необхідно деталізувати: 
− програмне та апаратне забезпечення ІТС,  
− інформаційні потоки та канали зв’язку по яким буде передаватися інформація; 
− фізичне середовище, в якому буде функціонувати ІТС; 
− персонал, який буде залучено до робот зі створення та експлуатації ІТС. 
При аналізі зовнішніх впливів необхідно враховувати всю множину загроз, що 

здійснюють або потенційно можуть здійснювати вплив на систему, як зовнішніх так і 
внутрішніх та виділити з них найбільш актуальні. 

Для оптимізації прийняття рішення пропонується починати класифікувати загрози для 
інформації, що циркулює в ІТС, виходячи із властивостей інформації, а саме цілісності, 
доступності, конфіденційності.  
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Види загроз для інформації в ІТС умовно поділені на групи і представлено на рис. 2.  

           
 

Рисунок 2 — Загальна класифікація загроз для інформації в ІТС 
 

Загрози зовнішнього впливу на ІТС поділяються на природні та техногенні. Природні 
спричиняються стихійними природними явищами. Техногенні загрози є наслідком діяльності 
людини, технічних засобів і систем. 

В свою чергу техногенні загрози поділяються на випадкові та навмисні. 
Випадкові загрози можуть виникнути в наслідок силових деструктивних впливів 

(електромагнітний вплив, механічне пошкодження), помилок при проектуванні ІТС, або 
спричинятися помилками у програмному забезпеченні, збоями та відмовами апаратури та 
систем забезпечення, помилками персоналу тощо.  

Навмисні загрози обумовлені цілеспрямованими діями людей із застосуванням 
технічних або програмних засобів, спрямованих на виведення системи з ладу. 

За місцем розміщення джерела загроз відносно ІТС випадкові і навмисні загрози 
поділяються на внутрішні та зовнішні.  

Виходячи з того, що прийняття рішення щодо адаптування ІТС до зовнішніх впливів 
здійснюється для визначеної ІТС у визначений час,  можна сформувати основні вимоги при 
прийнятті рішення. 

Рішення повинно об’єктивно враховувати усі складові ІТС та загрози до інформації 
від зовнішніх впливів.  

Рішення повинно ґрунтуватися на накопиченому досвіді в прийнятті рішень щодо 
адаптування ІТС до зовнішніх впливів. Цей досвід, як вже зазначалося вище, може 
формалізуватися у вигляді масивів експертних оцінок, на базі яких будуються розподіли 
ймовірностей або набір правил нечіткої логіки для класифікації зовнішніх впливів згідно 
рис.2. 

Рішення має бути ефективним, тобто давати оптимальне в заданих умовах значення 
критерію Q . Найчастіше задачу багатокритеріальної оптимізації намагаються 
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трансформувати в однокритеріальну [6] шляхом введення узагальненої оцінки якості або 
функції корисності )(XF альтернативних рішень ni xxxX ,...,,...,1= . 

При цьому абсолютні показники mjXqi ,1);( =  заміняють нормованими показниками 

mjXq j ,1);(* = , на базі експертної оцінки присвоюють вагові коефіцієнти важливості цих 

показників mjXki ,1);( = , так що ∑
=

=≤≤
m

j
jj kk

1
1,10 . Сама функція корисності може бути 

представлена у вигляді адитивної функції виду ∑= )()( * xqkxF jj . Це суттєво спрощує задачу 
і дозволяє використовувати для її рішення відомі методи дослідження операцій, зокрема 
лінійного програмування, теорії масового обслуговування, стохастичних мереж Петрі, теорії 
графів. 

На решті, рішення повинно бути стійким, забезпечуючи адаптацію ІТС до зовнішніх 
впливів та прийнятне функціонування ІТС протягом певного відрізку часу, тобто гарантуючи 
живучість системи. 

Вимоги стійкості та адаптивності є дуже важливими, бо дозволяють при обмежених 
витратах на проектування або функціонування ІТС підтримувати  знайдений оптимум 
критерію за рахунок реакції на зміну зовнішніх впливів. Динамічний характер  
поведінки останніх висуває зазначені вимоги на перше місце серед властивостей, необхідних 
ІТС.  

Етап аудиту має за мету з’ясувати наскільки прийняте рішення щодо адаптування ІТС 
до зовнішніх впливів відповідає вимогам, що визначаються в технічному завданні на 
створення ІТС. Якщо прийняте рішення відповідає заданим вимогам, то воно 
затверджується, якщо ні — процес відпрацювання рішення повертається на попередній  
етап. 

На етапі аудиту важливим є експертний висновок, що базується як правило на 
накопиченому досвіді. Однак враховуючи сучасні темпи розвитку інформаційно-
телекомунікаційних технологій, можна констатувати той факт, що у випадку неповноти 
історичних даних про результати деструктивних впливів на живучість ІТС (як в цілому на 
ІТС так і на окремі її складові), існує можливість помилки в експертній оцінці прийнятого 
рішення щодо адаптування ІТС до зовнішніх впливів [8]. 

Висновки 
Виходячи із аналізу процесу прийняття рішення щодо адаптування ІТС до зовнішніх 

впливів, можна зробити наступні висновки. 
1. Запропоновано алгоритм адаптації ІТС до зовнішніх впливів, що має включати 

етапи визначення мети створення ІТС, аналізу умов функціонування системи, класифікацію 
зовнішніх впливів, вібір оптимального варіанту адаптації системи, аудит та затвердження 
обраного рішення. 

2. Для оптимізації прийняття рішення слід класифікувати загрози ІТС, виходячи із 
властивостей інформації, що циркулює, а саме цілісності, доступності, конфіденційності. 

3. Задачу багатокритеріальної оптимізації слід трансформувати в однокритеріальну 
шляхом введення скалярної функції корисності, нормованих показників якості та 
призначення вагових коефіцієнтів їх важливості. 

4. При прийнятті рішення необхідно використовувати сучасні системи 
автоматизованого проектування та експертні системи підтримки прийняття рішень.  
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МОДЕЛЬ НАВАНТАЖЕННЯ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ 

У статті розглянуто підхід, що дозволяє отримати модель навантаження мультисервісних 
мереж, що враховує різні види інформації та різні режими її переносу.  
Ключові слова: мультисервісні мережі, навантаження, матриця навантаження. 

Вступ 
Вчені різних країн одностайно вважають, що ми вступили в еру глобального 

інформаційного суспільства, для якого характерна нова «інформаційна економіка». Це 
пов'язано з тим, що з одного боку, послуги, що надаються сучасними телекомунікаційними 
мережами (ТМ) можна розглядати як масовий товар загального користування, який має свою 
ціну й свою частку у валовому внутрішньонаціональному продукті будь-якої країни, з 
іншого — інфокомунікації є складовою частиною практично всіх суспільних процесів, 
відіграють помітну роль у світовій економіці.  

Виникнення нових мережних технологій призвело до появи нових 
інфокомунікаційних послуг (ІКП), що забезпечують передачу різнотипного трафіку, 
широкосмугового доступу, послуг з гарантією часу доставки й т.п. Виходячи з цього 
очевидно, що сучасні ТМ призначені для надання великої кількості різноманітних ІКП, тому 
вони одержали назву мультисервісні мережі (МсМ). В англомовній літературі сформувався 
термін Time Warner Full Service Network (FSN), що дослівно означає полносервісні мережі, 
які попереджають втрату якості через несвоєчасну доставку трафіку. У вітчизняній 
літературі цей термін аналогічний поняттю мультисервісних мереж, тобто мереж, готових до 
надання будь-яких ІКП [1].  

Передача всіх видів інформації в цифровій формі дає можливість однакового 
структурування всіх сигналів, які треба передати, тобто надає можливість представляти будь-
який сигнал у вигляді цифрової послідовності, яка розбивається на елементарні блоки (ЕБ) 
певної довжини. Як показано в [2], такі ЕБ є основою для класифікації режимів переносу 
інформації в мережі. Термін режим переносу (РП), введений МСЕ, визначає правила 
передачі інформації між двома точками доступу до мережі. Поняття режиму переносу 
містить у собі взаємодію методів комутації, мультиплексування й пакетування інформації. 
Усі РП стандартизовані МСЕ-Т і відповідають трьом нижнім рівням моделі взаємодії 
відкритих систем (ВВС) [3]. 

Постановка задачі 
Процес стандартизації визначив нові ІКП й нові РП, цей фактор позначається на 

характері навантаження, яке створюють ці ІКП, що, безумовно, потрібно враховувати при 
розрахунках навантаження, для обслуговування якого призначена мережа. Отже, методи 
проектування мереж, що існують, не повною мірою відповідають реальному стану, морально 
застаріли й вимагають уточнення й корекції, оскільки в останні роки відбуваються істотні 
зміни характеру навантаження, що обслуговується телекомунікаційними мережами. Реальна 
ситуація на ТМ вимагає розробки нового підходу до прогнозування й розрахунку 
навантаження, відповідного до сучасного стану їх розвитку.  
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Рисунок 1 — Просторово-часове 
представлення міжвузлового навантаження 

Донедавна ТМ були представлені в основному телефонними мережами, що давало 
можливість голосового обміну між людьми. Розробка й розвиток систем факсимільного й 
відеозв'язку додали можливість передачі у цифровий формі документів, схем і 
відеозображень. Поява мереж передачі даних (МПД) дозволила розв'язати задачу обміну 
інформацією між людиною й комп'ютером, а також комп'ютерів між собою. При цьому 
передача даних доповнюється такою формою обслуговування користувачів, як обробка й 
доступ до баз даних (БД) різного призначення. Сполучення всіх цих видів обслуговування в 
одній мережі призводить до того, що існуюча модель навантаження ТМ і методи її 
розрахунку і розподілу в мережі, які враховують тільки телефонні мережі й особливості 
потоків викликів у цих мережах, уже не відповідають ситуації, що склалася на сучасному 
етапі розвитку телекомунікацій. Тому необхідна розробка моделі навантаження, що враховує 
не тільки мовну інформацію, але й інші її види, такі як: тексти, відеозображення, відеотекст, 
телетекст, конференц-зв'язок, обмін оперативними, діалоговими даними й файлами, 
телевізійну й факсимільну інформацію, при забезпеченні вимог користувачів до своєчасності 
і якості доставки цієї інтегральної інформації. 

Розробка моделі навантаження мультисервісних мереж 
Найбільш перспективним шляхом реалізації вимог до передачі інформації користувачів із 

заданою якістю обслуговування, є шлях, при якому ТМ створюється для задоволення вимог 
користувачів за деякою матрицею навантаження між усіма вузлами мережі [4] 

.jiλ=Λ  
Матриця Λ складається так, щоб мультисервісна мережа забезпечувала задану якість 

обслуговування навантаження, враховуючи, що процес потреби у зв'язку може бути 
описаний послідовністю матриць навантаження, що змінюються в кожний момент часу 

( ) ( ) ( ) ( ){ } ∞
=Λ=ΛΛΛ 121 ,,,, kki tttt KK , (1) 

Процес зміни матриць навантаження у часі може бути стохастичним або детермінованим із 
заданим розкладом зміни тяжіння між вузлами мережі. В останньому випадку він може бути 
регулярним, коли зміна матриць навантаження підкоряється деякому закону розподілу ймовірностей 
переходу від ( )1tΛ  до ( )2tΛ , 2t<t1 , і нерегулярним, коли закон розподілу невідомий. 

У роботі [5] запропонована просторово-
часова модель навантаження ТМ, яка заснована 
на наступних міркуваннях. Враховуючи, що 
вимоги на обслуговування мережі 
характеризуються величиною інтенсивності 
вхідного й вихідного навантаження для кожного 
вузла цієї мережі, а інтенсивність навантаження 
є функцією від часу λij(t), де i j I∈, ; Tt∈ , λij(t) 
— навантаження (в Ерлангах) від вузла Ii∈  до 
вузла j I∈  в часі Tt∈ , значення миттєвої 
інтенсивності навантаження λij(t) може бути 
точно визначене для всіх моментів Tt∈  або 
приблизно оцінене шляхом прогнозування λij(0), 
якщо точні дані відсутні. 

Величина навантаження Y залежить від 
розглянутої пари вузлів і часу, та представляє 
функцію RITI →×Υ 2: , значення якої, ілюструє рис. 1 [6]. Ці значення можуть відповідати як 
величинам реальних вимірів навантаження між вузлами в заданий час, так і прогнозованим.  
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При цьому просторовий зріз міжвузлового навантаження можна отримати 
зафіксувавши пари вузлів >< ji, , тоді її просторовий переріз ijϑ  має вигляд 

RITij →ϑ : , ),,()( tjitij Υ=ϑ . 

Таким чином, для кожної пари вузлів задана функція одного аргументу, що визначає 
навантаження між цією парою вузлів у кожний момент часу. У цій же роботі показано, що 
можна одержати й часовий зріз навантаження, зафіксувавши деякий момент часу t  й 

побудувавши квадратну матрицю n-ого порядку )(tY  так, щоб )()()( RIMttY nij ∈ϑ= . 
Враховуючи дискретність і обмеженість T , можна говорити про Υ  як про кінцеву систему 
матриць навантаження. 

У всіх випадках мультисервісна мережа повинна забезпечити реалізацію вимог 
користувача на обслуговування в будь-який момент часу із заданою якістю (нормами на 
припустиму затримку в передачі інформації, імовірність відмови й т.п.). Для цього МсМ 
розраховується на передачу інформації із заданою якістю обслуговування для максимальної 
матриці навантаження 

 ,max
max jiλ=Λ  (2) 

кожний елемент якої рівний максимальному з однойменних елементів усіх матриць 
навантаження процесу (1): 

 ( ).maxmax tjiTtji λλ
∈

=  (3) 

Найбільш перспективним шляхом реалізації вимог на передачу інформації із заданою 
якістю обслуговування, є шлях, при якому мережа створюється для деякої фіктивної матриці 
навантаження   

.ф
ф jiλ=Λ      (4) 

Фіктивна матриця вимог фΛ  складається так, що створена мережа забезпечує задану 
якість обслуговування для будь-якої матриці процесу (1) за умови перерозподілу потоків 
інформації в мережі, тобто корекції плану розподілу інформації при переході від ( )1tΛ  к 
( )2tΛ . Однак, при виникненні непередбачених перевантажень, для яких відповідна матриця 

навантаження не була врахована при проектуванні мережі й не розглядалася в процесі (1), 
будь-який перерозподіл потоків може не забезпечити задану якість обслуговування. Тому в 
останньому випадку необхідно обмежувати обсяг навантаження, що надходить в мережу, аби 
воно могло бути обслужене із заданою якістю. 

Оскільки об'єктом дослідження є мультисервісна мережа, у ній повинні бути 
реалізовані всі можливі режими переносу інформації: канальний, пакетний, кадровий і 
чарунковий. Для забезпечення можливості передачі всіх видів інформації в єдиній 
мультисервісній мережі необхідно реалізувати кілька рівнів пріоритетів:  

− абсолютний, який дозволяє передавати інформацію негайно по найкоротшому 
шляху, незалежно від стану трафіку в мережі;  
− високий, який призначається повідомленням, переданим у реальному масштабі 
часу;  
− низький, який призначається повідомленням, які можуть зазнати переривання.  
При цьому високий і низький рівні пріоритету можуть мати кілька значень. 
Розглянемо підхід, при якому можна запропонувати єдину модель навантаження для 

мережі, що поєднує всі перераховані режими переносу. Усі РП використовують позиційне 
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або міточне мультиплексування, і в цьому полягає їхня принципова відмінність [2]. Режими 
комутації відрізняються друг від друга тільки алгоритмами встановлення, підтримки й 
роз'єднання з'єднань (фізичних або логічних), що менш суттєво для моделі навантаження ніж 
метод мультиплексування потоків інформації й тип адресації ЕБ, який прямо залежить від 
методу мультиплексування. 

Якщо в якості потоків викликів використовувати модель пуассоновських вхідних 
потоків, інтенсивності потоків, що входять у МсМ можна задати матрицями виду [7]  

][|||| kij
sd

kij λ=Λ  і ][|||| Пij
sd

Пij λ=Λ , 

де  λsd
Пij

 — інтенсивність потоку викликів при використанні позиційного 
мультиплексування (ПМ) для інформації i-го виду й j-го пріоритету між s- м і d-м ВК;  

λsd
Мij

 — інтенсивність потоку при використанні міточного мультиплексування (ММ) 
для інформації i-гo виду й j-го пріоритету між s-м і d-м ВК.  

Якщо ПijΛ  — матриця тяжінь між ВК, що використовують ПП для інформації i-гo 
виду й j-го пріоритету, а МijΛ  — матриця тяжінь між ВК, що використовують ММ для 
інформації i-го виду й j-го пріоритету, то, беручи до уваги, подібність в обробці повідомлень 
конкретних видів і пріоритетів у кожному реалізованому в мережі режимі переносу, 
інтенсивності вхідних потоків навантаження можна задати матрицями ][|||| П

sd
П λ=Λ  і 

][|||| М
sd

М λ=Λ . Тут  

∑
∈
∈

=

П
П

ji
Ii

Пij
sd

П
sd λλ   і  ∑

∈
∈

=

М
М

ji
Ii

Мij
sd

М
sd λλ   

де  IП — множина видів інформації, переданих з використанням ПМ;  
JП — множина пріоритетів передачі інформації при використанні ПМ;  
IМk — множина видів інформації, переданих з використанням ММ;  
Jк — множина пріоритетів передачі інформації при використанні ММ. 
З потоками інформації зв'язана ще одна випадкова величина — довжина повідомлень 

для передачі при використанні ММ або тривалість виклику в канальному режимі при 
позиційному мультиплексуванні. Приймемо, що тривалість виклику в канальному режимі 
при ПМ для повідомлень кожного виду й пріоритету розподілено експоненціальне із 
середнім Пijμ/1 і однаково для всіх пар джерело-адресат. Аналогічно, довжина повідомлень 
переданих з використанням міточного мультиплексування для інформації кожного виду й 
пріоритету розподілена експоненціальне із середнім 1/ μМij

 і однакова для всіх пар 
джерело-адресат.  

Тоді, спрощено усереднена по всіх видах і пріоритетах тривалість виклику в 
канальному режимі при ПМ 

1 1

k
k

Пij

П П Пij
i I
i j

λ
μ λ μ∈

∈

= ∑ ,  

де  
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∑∑
∈
∈

==

k
k
ji
Ii

ПijП

sd

Пij
sd

Пij λλλλ , . 

Аналогічно усереднена довжина повідомлень при використанні ММ для будь-якого РП:  

∑∑
∈
∈

==

k
k
ji
Ii

МijМ

sd

Мij
sd

Мij λλλλ , . 

Використовуючи запропонований підхід, відповідно до видів інформації, режимів її 
переносу й заданими пріоритетами, різні види запитів, що поступають від користувачів на 
ресурси мережі можна описати у вигляді тривимірної матриці, елементи к

ijλ  якої є умовними 

позначками елементарних ЕБ, тобто к
ijλ  — елементарний блок i-го виду інформації j-го 

пріоритету при використанні k-го режиму переносу.  
Кожний ЕБ характеризується параметрами, що відображають необхідну якість його 

обслуговування мережею. До цих параметрів відносяться такі: 
Дp0  — максимальна припустима ймовірність викривлення символу;  

Тд — максимально припустима середня затримка; 
Dд — припустима дисперсія часу затримки, D = σ2.  
Вимоги користувачів до якості доставки інформації в МсМ можуть бути задані у 

вигляді матриці показників якості [ ]k
ij

k qQ = , елемент якої qij
k

 являє собою вектор граничних 

значень показників якості при передачі інформації i-го виду й j-го пріоритету ( )km
ij

k
ij qq ,1K . 

Обмеження на параметри систем комутації й передачі мультисервісних мереж задаються 
векторами: 

− припустимих швидкостей передачі { }ДiД сС = ;  

− припустимих максимальних ємностей пам'яті КК { }ДПj
Д
П lL = ;  

− продуктивності КК для конкретного РП { }РП
k

РП UU = .  
Ці вектори визначають на підставі характеристик апаратно-програмних засобів, які 

можуть бути застосовані для реалізації елементів МсМ. Аналогічно можуть бути задані й 
інші параметри якості обслуговування, важливі для конкретного режиму переносу або 
конкретного виду інформації. Завдання й нормування параметрів якості обслуговування 
дозволять враховувати не тільки відомі в цей час вимоги до мережного обладнання, висунуті 
з боку ІКП, для надання яких ця мережа проектується, але й ті послуги й технології передачі 
інформації, які можуть з'явитися тільки в майбутньому. 

До загальних характеристик інформації, що передається в МсМ, відносяться види 
інформації k∈KN , що визначають розподіл переданих ЕБ на значеннєві групи, які 
пред'являють різні вимоги до показників якості доставки повідомлень адресатові; категорії 
терміновості q∈QN,  що визначають вимоги до ймовірнісно-часових характеристик доставки 
ЕБ; довжина ЕБ l∈LN , що виражається числом (m-них розрядів, знаків або комбінацій певної 
довжини). 

При проектуванні МсМ усі види інформації, що передається, попередньо поєднуються 
в підгрупи, кожній із яких привласнюється свій пріоритет. Таким чином, кожний блок 
інформації окремого повідомлення, що виникає в момент t і переданого між двома вузлами 
мережі, позначеними аi і аj, можна описати вектором  

(аi  аj k, q, l, t), NKk ∈ , NQq∈ , NLl ∈ , NTt ∈ , 
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де TN — інтервал часу, за який досліджується поведінка мережі.  
На підставі цих параметрів можуть бути визначені результуюча інтенсивність потоку 

інформації, що визначає навантаження МсМ, і параметри розподілу довжин складових її 
повідомлень: 

( )∑
∈

=
NQq

ijij qλλ , ( )∑
∈

=
NQq

qμμ . 

Сукупність параметрів λij задає матрицю міжвузлових тяжінь ||Λ||. 
Висновок 
Розроблений підхід дозволив одержати уніфіковане векторне подання навантаження 

мультисервісної мережі, що враховує різні види інформації й різні режими її переносу. 
Запропонована модель навантаження визначається законом розподілу інтервалів часу між 
моментами надходження ЕБ; законом розподілу числа ЕБ у повідомленні; класом 
пріоритетності, обумовленим у загальному випадку терміновістю доставки; цінністю 
інформації; адресою джерела й адресою одержувача інформації та ін. 
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ПРОГНОСТИЧНЕ КЕРУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ НА СЕРВЕРИ  
З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОМЕРЕЖІ  

Проведено аналіз впливу завантаженості серверів телекомунікаційної мережі на параметри 
QoS. Удосконалено методи балансування навантаження на сервери кластера, завдяки 
впровадженню прогностичного керування з використанням нейромережі. Розроблена 
структура та алгоритм роботи системи прогностичного керування. Проведена оцінка 
ефективності запропонованих рішень шляхом імітаційного моделювання.  
Ключові слова: трафік, параметри QoS, кластер серверів, прогностичне керування, 
нейромережа, імітаційне моделювання. 

Загальна постановка проблеми 
Одна з основних тенденцій розвитку телекомунікаційного ринку — зростання попиту 

користувачів на різноманітні інтелектуальні послуги. У зв’язку з цим набуває популярності 
концепція Triple Play, згідно з якою на базі трьох сервісів (передача аудіо реального часу, 
відео реального часу, високошвидкісних даних) комбінуються різноманітні мультимедійні 
послуги: телефонія, високошвидкісний доступ до Інтернету, телевізійне мовлення, 
відеоконференції, онлайн-ігри, відео за запитом тощо, які надаються абонентові через єдину 
інфраструктуру мультисервісної конвергентної мережі.  

Необхідність розгортання послуг Triple Play спонукає операторів зв’язку модернізувати 
власні мережі згідно з концепцією мереж наступного покоління (NGN) [1]. Однією з важливих 
проблем, яка виникає при побудові NGN мережі, є необхідність забезпечення великої кількості 
абонентів високо якісним доступом до ресурсів, що надають мультимедійні послуги. Це вимагає не 
тільки високої пропускної здатності мережі, а і виконання вимог до якості обслуговування (QoS) 
трафіку даних послуг [2]. Ключову роль при цьому відіграє якість роботи серверного устаткування 
рівня послуг мережі. В години пікового навантаження „лавина” запитів може призвести до 
непередбачуваних наслідків — від надмірно довгого обслуговування запитів абонентів до 
перевантаження і відмови в обслуговуванні. Одним із способів усунення цієї проблеми є придбання 
більш потужного обладнання, яке зможе витримувати більше навантаження. Але цей спосіб вимагає 
від операторів значних капіталовкладень та не в повної мірі вирішує дану проблему. Іншим 
способом є підвищення ефективності роботи наявних серверних ресурсів, для чого використовують 
засоби статичного та динамічного балансування навантаження. Максимальна якість обслуговування 
при умові суттєвої утилізації ресурсів досягається, коли навантаження розподіляється між 
існуючими серверами рівномірно, тому метою застосування системи балансування є досягнення 
якомога меншого розбалансу утилізації серверів кластера. 

Проблема балансування навантаження актуальна не тільки на рівні послуг, але і на 
рівні керування мережі NGN. Як правило, Softswitch який здійснює керування послугами має 
також кластерну архітектуру, отже виникає необхідність рівномірного розподілення 
навантаження між елементами кластеру для забезпечення високої швидкості обслуговування 
запитів. Загалом балансування навантаження може бути впроваджене на будь-яких 
елементах, що реалізують функції, критичні до швидкості виконання і доступності, 
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наприклад на серверах аутентифікації, авторизації і тарифікації. Керування навантаженням на 
серверні ресурси слід проводити з урахуванням прогностичних моделей трафіка мережі. Це 
дозволить більш ефективно використовувати наявні технічні ресурси мережі. 

Метою даної роботи є поліпшення параметрів якості обслуговування трафіку 
мультимедійних послуг за рахунок розробки системи прогностичного керування 
навантаженням на серверні ресурси телекомунікаційних мереж.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 
1) розробити математичну модель, що дозволяє оцінити вплив навантаження серве-

рів телекомунікаційної мережі на параметри QoS трафіку мультимедійних послуг; 
2) розробити засоби прогнозу характеристик запитів на сервери; 
3) розробити структуру та алгоритми роботи системи прогностичного керування 

навантаженням на сервери; 
4) провести аналіз ефективності роботи даної системи. 

Вирішення задач та результати дослідження 
Параметри QoS на рівні послуг та керування передусім пов’язані з роботою кластера 

серверів. Час обробки запиту на сервері обробкиτ  загалом є випадковою величиною, що 
залежить від параметрів кластерних ресурсів та потоку запитів. Аналіз літературних джерел 
[3] показав, що ключовий вплив на цю величину має значення поточної утилізації сервера W і 
час, необхідний на виконання однієї операції без урахування черг запитуτ

 
 (тривалість обробки 

самого запиту). Аналітична залежність для обробкиτ  може бути описана формулою [3]:  

 
W-1

W запитуτ
ττ

⋅
+= запитуобробки

. (1) 
У свою чергу, обробкиτ  впливає на такі параметри QoS як затримка, джиттер та 

ймовірність відмови в обслуговуванні. Дослідження доводять, що імовірність втрат (P) в 
системі масового обслуговування (СМО) з обмеженим часом очікування в черзі зростає зі 
збільшенням величини відношення інтенсивності вхідного потоку до інтенсивності 
обслуговування А, яка пропорційна утилізації сервера [4]: 
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де V — кількість каналів СМО; μ  — інтенсивність обслуговування; Ev(A) — перша формула 
Ерланга; критτ — критичний час очікування у черзі, після якого виклик втрачається.  

Отже, для покращення параметрів QoS на рівні послуг необхідним є зменшення 
ймовірності перевантаження серверів. 

Кожен запит на обслуговування характеризується навантаженням, яке він створює на 
сервер (w(i) — ємність серверних ресурсів, необхідних для обслуговування цього запиту) та 
тривалістю обслуговування (z(i) — час, що витрачає сервер на обслуговування запиту). Якщо 
час обробки перевищує максимально допустимий (Zдоп), то відбувається втрата запиту (Nпот 
— кількість втрачених запитів). Величина навантаження від потоку запитів характеризується 
імовірнісним законом розподілу. Сервери кластера виконують обробку запитів та 
характеризуються ємністю та продуктивністю ресурсів.  

Математична модель роботи сервера представлена графом станів (див. рис. 1), де 1 — 
початковий стан;  2 — надходження нового запиту; 3 — запит не отримав обслуговування 
через перевантаження процесора; 4 — запит надіслано на обробку; 5 — запит відкинуто 
через перевищення припустимого часу обробки; 6 — завершення роботи з запитом. 
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Система балансування виконує динамічний розподіл потоку запитів, що надходить, на 
сервери. Робота системи балансування повністю визначається закладеним алгоритмом. 
Найбільш відомі алгоритми балансування здійснюють вибір сервера для спрямування 
чергового запита на основі: 

− порядкового номера запита та сервера (алгоритм Round Robin); 
− інформації про завантаженість серверів (алгоритми Least Connection, Least Load). 
Можливість приймати рішення на основі інформації про навантаження від потоку 

запитів може значно підвищити ефективність балансування. Але у зв’язку із наявністю 
багатьох факторів обчислити навантаження від кожного з запитів має можливість лише 
сервер, тому система балансування не має змоги безпосередньо врахувати властивості 
навантаження потоку запитів. 

Проте у мережі NGN з наданням мультимедійних послуг характерна наявність 
прихованих залежностей між навантаженням, що створюють серії запитів. Це зумовлене 
властивостями циклічності коливання та самоподібності трафіку. Завдяки цьому можливим є 
прогнозування навантаження для наступних a запитів на основі реальних даних про 
попередні p запитів. Для задачі прогнозування навантаження пропонується використовувати 
фокусовану рекурентну нейронну мережу [5], побудовану на основі багатошарового 
персептрону (див. рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 — Стуктура нейронної мережі 
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Рисунок 1 — Граф станів сервера
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В процесі синтезу архітектури нейронної мережі, важливим етапом є  вибір функції 
активації, виходячи зі специфіки задачі, що вирішується. Для задачі прогнозування 
навантаження було розглянуто декілька функцій активації, серед яких перевага була віддана 
саме логістичній функції , зважаючи на наступні чинники: 

− логістична функція є обмеженою, що не дозволяє вихідному сигналу  необмежено 
зростати при будь-якому значенні аргументу (лежить інтервалі  від 0 до 1); 

− логістична функція є невід’ємною на всій області допустимих значень аргументу 
(у реальній системі параметри трафіку не можуть приймати від’ємні значення, 
тому це є необхідною умовою фізичної реалізації); 

− логістична функція має похідні, що можуть бути виражені через саму функцію. 
Аналітично логістичну функцію  можна формалізувати  наступним чином: 

 Se
s αϕ −+
=

1
1)(  . (3)  

Таким чином, якщо в нейронній мережі використовується логістична функція 
активації, процес прогнозування, з точки зору апроксимації функцій, задовольняє умові 
теореми про повноту нейронної мережі [5], яка говорить, що будь яка безперервна функція на 
замкнутій обмеженій множині може бути рівномірно приближена функціями, що 
обчислюються нейронними мережами, якщо функція активації  безперервна та має другу 
похідну .Окрім того, існування похідних обумовлює можливість навчання нейронної мережі  
за допомогою методу зворотного розповсюдження помилки. 

Багатокрокове прогнозування відбувається за ітераційною концепцією (рис. 3). Якщо 
розглядати модель нейромережі в динаміці, з точки зору цієї концепції, то можливість такого 
прогнозування обґрунтовано теоремою Такенса про вкладні затримки [5]. Після того, як вхідний шар 
було ініціалізовано значеннями навантаження  попередніх сесій, що зберігаються у пам’яті лінійної 
затримки порядку p, обчислюється значення вихідного нейрона, що відображає прогнозне 
навантаження наступної (n+1) сесії.З точки зору алгоритму прямого розповсюдження,  сигнал на 
виході нейронної мережі  можна  формалізувати таким чином: 
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Рисунок 3 — Концепція ітераційного прогнозування 
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Це значення приймається за дійсне та додається до вхідного вектора на наступному 
кроці для того щоб обчислити  прогнозне значення x(n+2). Процедура прогнозу повторюється 
ітераційно до досягнення горизонту прогнозу. Похибка прогнозування має властивість 
зростати з кожною ітерацією, тому горизонт прогнозу обирається за критерієм перевищення 
порогу помилки на кроці m або середньої помилки за всі кроки. 

Важливою задачею є визначення кількості нейронів в прихованих шарах. Слід 
зауважити, що чим більше їх кількість, тим в середньому краще буде апроксимована вибірка 
даних у процесі навчання. Але це не завжди добре, через те що при надто великій кількості 
нейронів, нейронна мережа «запам’ятає» тільки ту інформацію на якій вона навчилася. 
Задача ж навчання, навпаки, ставить на меті запам’ятання не однієї конкретної вибірки, а 
узагальнення прихованої інформації, що міститься у вхідних даних. Невелика кількість 
нейронів у прихованих шарах створить не достатньо високий  ступінь нелінійності нейронної 
мережі, що також зробить прогнозування неефективним. Тому для оцінки оптимальної 
кількості нейронів в прихованих шарах можна скористатися наступною формулою [6]: 
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де: m — розмір вихідного сигналу, N — розмір вибірки для навчання p — розмір вхідного 
сигналу;  Lw — кількість синаптичних зв’язків. 

Для нашого випадку :  
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На основі  кількості синаптичних зв’язків,можна встановити кількість нейронів для 

мережі з одним прихованим шаром. Для розрахунку вибираємо нижню границю, запобігаючи 
ефекту перенавчання: 
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Округлюючи кількість нейронів до найближчою десятки отримаємо k=20. 
Слід зауважити, що вибір порядку мережі p, є компромісним між обчислювальною 

складністю (складність та тривалість процесів функціонування та тренування) нейронної 
мережі і якості прогнозу. Для систем багатокрокового прогнозування бажано, щоб 
виконувалася умова p>2a, де a — кількість  кроків прогнозування. 

Система прогностичного керування навантаженням (див. рис. 4) складається з двох 
підсистем та елементу керування (рис. 4). Підсистема 1 є основною та реалізує прогностичне 
балансування з використанням нейронної мережі, друга є допоміжною та реалізує балансу-
вальник з динамічним зважуванням (модифікований Round Robin). 

Інформація },{ XWI =  про поточний стан кластера надходить до системи з 
інтервалом T. Стан серверів описується векторами утилізації },...,{ 1 SwwW =  та 
характеристик запитів },...,,{ 1 pnnn xxxX −−= . Результатами роботи даних підсистем є адреса 
сервера (А) ,на який буде надіслано наступний запит. 

На початковому етапі для балансування навантаження використовується 
модифікований Round Robin з динамічним зважуванням (підсистема 2). Паралельно 
проводиться навчання нейромережі. Результатом навчання є вектор вагових коефіцієнтів 
синаптичніх зв’язків ω , що передається нейронній мережі. Після закінчення навчання 
проводиться оцінка достовірності прогнозу. Якщо помилка е не перевищує граничного 
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значення грe  керування передається підсистемі з прогностичним балансуванням 
навантаження. 
 

 
На відміну від стандартного зваженого Round Robin, вагові коефіцієнти якого є 

статичними та задаються ззовні на основі даних про різну обчислювальну потужність 
серверів, модифікований зважений Round Robin реалізований в підсистемі 2 здійснює 
періодичну зміну ваг. Ваги розраховуються в залежності від поточного завантаження 
серверів: 

 
)(min

..0 jk
ik

iK
Sj=

= ,  (8) 

де ki — частка вільних ресурсів і-го сервера, iK — значення вагового коефіцієнта і-го сервера. 
перераховує вагові коефіцієнти з періодом Т в залежності від поточного навантаження на 
сервери. 

Алгоритм прогностичного балансування, що використовується в підсистемі 1, 
базується на m-кроковому прогнозі навантаження сесій },...,,{ **

2
*

1
*

mnnn xxxX +++= , який 
формується нейронною мережею. Ця інформація використовується для складення таблиці 
адресації за допомогою методів алгоритму Least Load, а саме ведеться пошук на кожному 
кроці мінімально завантаженого сервера з урахуванням прогнозованого навантаження сесій, 
що надходять. У випадку, коли горизонт прогнозу вичерпано, тобто таблиця розподілення 
закінчилася, керування передається підсистемі 2. 

Система балансування постійно веде моніторинг середньої помилки прогнозування e, 
та при досягненні нею граничного значення приймає рішення про передачу керування 
підсистемі 2 та перенавчання нейронної мережі. На підставі описаного підходу було складено 
комплексний алгоритм балансування навантаження на сервери. Було проведено імітаційне 
моделювання роботи системи прогностичного керування з використанням нейромережі за 
допомогою спеціально розробленого на мові С++ програмного забезпечення. 

Рисунок 4 — Структура системи прогностичного  
керування навантаження на сервери 
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Для проведення порівняльної оцінки ефективності розроблених засобів 
прогностичного керування було також проведене імітаційне моделювання роботи системи 
балансування з використанням стандартних найпоширеніших алгоритмів: 

− алгоритму Round Robin — розподілення навантаження відбувається методом 
перебору серверів по круговому циклу; 

− алгоритму пошуку мінімально завантаженого сервера з захистом від стадного 
ефекту (Exclude) — полягає у виборі мінімально завантаженого сервера серед 
доступних, після чого сервер стає недоступним до початку наступного циклу; 

− модифікованого алгоритму Round Robin з динамічним зважуванням (Weights); 
− алгоритму розподілу навантаження з циклами, що розширюються (Cycles) — 

кожний цикл розподілення навантаження поділений на N вкладених циклів, де  
N — кількість серверів. Після отримання інформації про завантаженість серверів, 
вони впорядковуються за зростанням завантаженості. Перший вкладений цикл 
містить лише один найменш завантажений сервер і запит відправляється до нього. 
Другий — 2 сервери, які є найменш завантаженими зі всього набору. Після 
закінчення вкладеного циклу, його розмір збільшується на 1, добавляється 
наступний найменш завантажений сервер, запити відправляються на сервери за 
зростанням завантаженості. Останній вкладений цикл включає всі сервери, після 
його закінчення сервери знову впорядковуються за зростанням і починається 
перший вкладений цикл. 

 

 
 

Для кожного з алгоритмів оцінювалися параметри: середня затримка обробки пакету, 
СКВ затримки, а також кількість втрачених пакетів. Ці величини безпосередньо впливають 
на такі параметри QoS як затримка, джіттер та вірогідність втрат. Порівняння результатів 
роботи різних алгоритмів балансування показано на рис.5. Тут за 100% взяті найгірші з точки 
зору якості обслуговування значення параметрів, що отримано в ході моделювання.  

Запропонований в даній роботі алгоритм балансування з використанням нейронної 
мережі для прогнозування навантаження показує найкращі результати серед усіх алгоритмів, 
що моделювались. Порівняно зі стандартним алгоритмом балансування Round Robin 
затримка і джиттер знижуються на 22%, а ймовірність втрати пакетів майже вдвічі. 

Дані дослідження було проведено в рамках всеукраїнської програми „Професіонали 
майбутнього-2011” організатором якої є ПрАТ „МТС –Україна”. 

 

Рисунок 5 — Результати імітаційного моделювання
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Висновки 
Розроблено математичну модель кластера серверів, яка дозволила провести аналіз 

впливу завантаженості серверів рівня послуг та керування телекомунікаційної мережі на 
параметри якості обслуговування трафіку мультимедійних послуг.  

Отримали подальший розвиток методи динамічного балансування навантаження на 
сервери телекомунікаційної мережі, завдяки їх адаптації до характеристик потоку запитів та 
впровадженню прогностичного керування з використанням нейромережі. 

Розроблена структура та алгоритм роботи системи прогностичного керування 
навантаженням на сервери. Проведено імітаційне моделювання роботи даної системи за допомогою 
програмної моделі. Аналіз результатів моделювання показав, що використання даної системи 
дозволяє покращити показники якості надання послуг в телекомунікаційних мережах. 
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Проведена оценка эффективности предложенных решений путем имитационного моделирования. 
Ключевые слова: трафик, параметры QoS, кластер серверов, прогностическое управление, 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КИНЕМАТИКИ И ДИНАМИКИ  
ВИНТОВОЙ ПЛАНЕТАРНОЙ КЛЕТИ 

Получена математическая модель винтовой планетарной клети на основе уравнений 
Лагранжа второго рода, позволяющая анализировать кинематику и динамику технологии 
винтовой прокатки. 
Ключевые слова: поперечно-винтовая прокатка, планетарная трехвалковая клеть, 
замкнутая кинематическая цепь, дифференциальный механизм, критерий винтовой 
прокатки, электропривод центрального колеса, электропривод ротора клети. 

Актуальность и постановка задачи. Энергосбережение — одна из главных задач 
модернизации металлургических технологий. Осуществить стыковку машины непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ) непосредственно с прокатным станом возможно только с помощью 
винтовых планетарных клетей, технологические параметры которых полностью 
удовлетворяют требованиям процесса совмещения литья и прокатки. Это осуществимо при 
модернизации существующих конструкций [1] винтовых клетей на основе оптимизации 
основных параметров технологии. 

Планетарная винтовая прокатка — наукоёмкая технология, которая до сих пор на 
Украине не реализована по причине отсутствия первичной информации для реализации 
технического проекта планетарной винтовой клети, а также отсутствия конструктивных 
решений оборудования, реализующего данную технологию. Указанные проблемы можно 
решить [2], не приобретая дорогостоящие технологию и оборудование в странах Евросоюза. 

В этой статье автором рассматривается математическая модель кинематики и 
динамики движения звеньев винтовой планетарной клети с главной гипоидной передачей. 

Методика решения задачи. Клеть винтовая планетарная — механизм с двумя 
степенями свободы. Рассмотрим задачу динамического движения звеньев механизмов 
машины — клети винтовой планетарной с главной гипоидной передачей (рис.1а,б). 

Механизм клети состоит из семи звеньев: звено двигателя центрального колеса (Ц), 
звено вал-шестерни центрального колеса (ШЦ), звено центрального колеса (ЦК), звено 
двигателя ротора клети (Р), звено ротора клети (РК), звено валка (В), звено деформируемого 
металла (М). Клеть имеет два независимых привода, сочленённых со звеньями центрального 
колеса и ротора клети. Каждое из названных звеньев состоит из неподвижных относительно 
друг друга деталей. 

Звено Ц состоит из деталей: ротор двигателя центрального колеса, вал двигателя, 
малая шестерня редуктора с коэффициентом механической передачи Кi . 

Звено ШЦ состоит из деталей: большая шестерня редуктора, вал шестерня. 
Звено ЦК состоит из деталей: зубчатое центральное колесо, центральный полый вал, 

центральная зубчатая гипоидная шестерня. 
Звено Р состоит из деталей: ротор двигателя, вал двигателя, вал-шестерня редуктора. 
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Рисунок 1а — Схема конструкции клети винтовой трехвалковой планетарной  

консольной обжимной с гипоидной передачей 
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Рисунок 1б — Кинематическая схема клети винтовой трехвалковой  

планетарной с гипоидной передачей 

Звено РК состоит из деталей: зубчатое колесо ротора, полые вал и стакан ротора, 
обойма ротора с тремя полостями для установки механизмов валков. 

Звено В состоит из деталей: зубчатое колесо валка, ведущий и ведомый полые валы, 
винт регулировки положения валка, валок рабочий. 

Звено М состоит из одной детали — круглой заготовки металла, деформируемой в 
клети с заданной вытяжкой. 
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Семь звеньев клети Ц, ШЦ, ЦК, Р, РК, В, М составляют между собой кинематические 
пары, названные звенья со звеном неподвижного корпуса клети (стойки) образуют 
замкнутую кинематическую цепь. В данной кинематической цепи звенья центрального 
колеса ЦК и ротора РК сочленены зубчатыми коническими валами — шестернями с 
коэффициентами механической передачи ШРЦ iii == . ЦК и РК соединены с валами 
соответствующих двигателей Ц и Р, которые являются ведущими звеньями. Дополнительно, 
с целью выравнивания скоростей этих двигателей, двигатель центрального колеса Ц снабжён 
внешним редуктором с коэффициентом механической передачи ( ) 11 −⋅−= МК iii .  

Звенья клети Ц, ШЦ, ЦК, Р, РК, В, М составляют пять кинематических пар (Ц, ШЦ), 
(ШЦ, ЦК), (Р, РК), (ЦК, В), и (В, М) с коэффициентами передачи:  

К
ШЦ

Ц i−=
ω

ω
, Ш

ЦК

ШЦ i−=
ω

ω
, Ш

РК

Р i−=
ω
ω , i

В

ЦК −=
ω

ω
, М

М

В i−=
ω
ω ,  (1) 

где ( ) 11 −⋅−= МК iii , i  — коэффициент главной гипоидной передачи клети; Ìi  — эквивалент 
механической передачи от валка к металлу, при которой металл не скручивается. 

Механизм клети — кинематическая цепь с семью звеньями имеет пять независимых 
кинематических связей, три из которых исходят из выражения (1): 

Ц
КШ

ЦК ii
ω=ω

1 ; Р
Ш

РК i
ω−=ω

1 ; Ц
К

ШЦ i
ω−=ω

1 .   (2) 

Четвертая кинематическая связь между центральным колесом клети и металлом 
исходит из теоремы Виллиса: 
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откуда следует: 
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Следовательно, при 
( )Σ−ω=ω iРКЦК 1 , ( ) РKЦ ii ω−−=ω Σ1     (5) 

скорость вращения металла будет равна нулю 0=Ìω , что является одним из главных 
условий проведения технологии прокатки металла в планетарной винтовой клети. Из (5) 
следует условие технологической нормировки выравнивания скоростей роторов двигателей 
ЦК и РК с помощью внешнего редуктора клети с коэффициентом передачи ( ) 11 −

Σ−= iiК , что 
удобно при автоматизации технологии винтовой прокатки [2]. 

Пятая кинематическая связь между звеньями исходит из самой конструкции клети. 
Вращение валка относительно своей оси происходит от сложения с противоположными 
знаками двух независимых движений звеньев центрального колеса ЦК и ротора клети РК. То 
есть можно записать: 

( )
i
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В
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⎠

⎞
⎜⎜
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⎛
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=
ω−+ω
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11

.    (6) 

Если семь звеньев механизма клети связаны пятью кинематическими связями, 
следовательно, механизм клети имеет всего две независимые степени свободы. То есть движение 
двух ведущих звеньев двигателей центрального колеса (Ц) и ротора клети (Р) определяет 
динамическое состояние изучаемого объекта. Для определения законов движения названных 
звеньев клети используем уравнения Лагранжа второго рода с двумя степенями свободы: 
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где Т  — кинетическая энергия всех звеньев механизма клети; ПцМ  — обобщённая сила или 
момент, приведенный к звену Ц; ПpМ  — обобщённая сила или момент, приведенный к звену 
Р; РЦ ϕϕ ,  — обобщенные координаты механизма клети. 

Указанные обобщённые силы являются моментами внешних активных сил и сил 
сопротивлений, которые приведены к ведущим звеньям с обобщёнными координатами 
звеньев Ц и Р. Запишем выражение кинетической энергии механизма клети: 
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где ВJ  — момент инерции трёх звеньев валка, РКJ  учитывает массу механизма валкового. 
Выразим квадрат угловой скорости звена М через угловые скорости Цω  и Рω , для 

чего воспользуемся равенством (4): 
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Аналогично получим квадрат угловой скорости звена В через угловые скорости Цω  и 

Рω  посредством выражения (6): 
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Выражая зависимые переменные через обобщённые параметры, запишем полную 
кинематическую энергию (8) системы винтовой планетарной клети через обобщённые 
скорости Цω  и Рω : 
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Величину ЦЦJ  можно считать моментом инерции, приведенным к звену двигателя 
центрального колеса (Ц). Соответственно РРJ  момент инерции, приведенный к звену 
двигателя ротора (Р). Что касается величины ЦРJ , являясь коэффициентом при произведении 

РЦωω  её следует считать приведенным моментом инерции и к двигателю центрального 
колеса Ц, и к двигателю ротора Р. 

Определив производные кинетической энергии (11), входящие в уравнения Лагранжа 
(7), с учетом, что кинетическая энергия не зависит от обобщенных координат, т.е. 

;0=
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T , получим уравнения Лагранжа в упрощенном виде: 
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К полученным уравнениям Лагранжа добавляются уравнения состояния электродвигателей 
постоянного тока с независимым возбуждением [3]. Определим приведенные моменты сил 

ПцМ  и ПрМ . При приведении моментов сил удобнее пользоваться не выражениями 
элементарных работ [4, 5], а выражением для суммы мощностей моментов сил, действующих 
на механизм клети [6, 7]. 

РПрЦПцММВВРРЦЦ ММММММ ω+ω=ω−ω−ω+ω    (13) 
В этом равенстве присутствуют не векторные, а только скалярные величины: 

ЦМ  — электромагнитный момент двигателя центрального колеса, приложенный к 
звену Ц; 

РМ  — электромагнитный момент двигателя ротора клети, приложенный к звену Р; 

ВМ  — момент сопротивления деформации металла, приложенный к трём валкам, т.е. 
к звену В; 

ММ  — упругий момент сопротивления скручивания металла, защемлённого со 
стороны машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), приложенный к звену М. 

Подставляя в равенство (13) функции Вω  и М ω  кинематических связей (4) и (6), 
выраженные через обобщённые скорости Р  и  ωωЦ , получим: 
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Отсюда, приведенные моменты сил выражаются в следующем виде: 
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Аналитическое решение системы (12) для этого сложного механизма удаётся только 
при достаточно простых функциях электромагнитных моментов ( ЦМ , РМ ), приложенных к 
двигателям центрального колеса и ротора клети, и моментов сил сопротивлений ( ММ , ВМ ), 
приложенных к металлу и валкам. С учетом выражения (4) и постоянного момента 
сопротивления деформации, получим: 
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При моделировании работы клети были приняты следующие упрощения: 
– в планетарной винтовой клети потребление энергии затрачивается на преодоление 

сил сопротивлений, приложенных к рабочим валкам. Силы трения в подшипниках 
отсутствуют. Скручивание прокатываемого металла, защемленного в МНЛЗ, вызывает 
симметричную упругую деформацию и проявляется только при несогласованном движении 
рабочих валков и ротора клети. То есть при стационарном состоянии объекта металл не 
вращается и не скручивается, а движется только вдоль оси прокатки; 

– продольное движение металла в данной модели не формализуется в связи с тем, что 
реакция металла на активное движение двойного привода клети в модели сосредоточена на 
рабочих валках; 

– деформация металла может происходить только по причине вращения валка 
относительно своей оси (относительное движение). Вращение валка вместе с ротором клети 
относительно оси прокатки деформацию металла не вызывает. Вращение валка относительно 
своей оси происходит по причине относительного движения ротора и центрального колеса, 
причем, всегда выполняется условие ЦКРК ω>ω , при котором валки захватывают металл в 
очаг деформации. При обратном неравенстве ЦКРК ω≤ω  процесс прокатки невозможен с 
параллельным исчезновением нагрузки на валки. 

Результаты моделирования приведены на рис.2…5. 



ISSN 2075-4272   Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №23 (201), 2012 
 

109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 — Скорости вращения звеньев ЦК и РК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 — Скорость вращения валков относительно своей оси 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 — Скорость вращения металла (заготовки) вокруг оси прокатки 
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Рисунок 5 — Переходной процесс скоростей вращения двух звеньев ЦК, РК к  
стационарному состоянию ( )Σ−ω=ω iРКЦК 1  работы планетарной винтовой клети 

Моделирование подтверждает главное технологическое условие работы клети 
(рис.5): ( )Σ−ω=ω iРКЦК 1 , при котором отсутствует вращение металла относительно оси 
прокатки (рис.4). Вращение валка относительно своей оси (рис. 3) происходит по причине 
относительного движения ротора РК и центрального колеса ЦК, причем, всегда выполняется 
условие ЦКРК ω>ω  (рис.2), при котором валки захватывают металл в очаг деформации. 

В связи с тем, что ротор РК и центральное колесо клети ЦК передают своё движение 
рабочим валкам с одинаковыми коэффициентами передачи согласно (6), что соответствует 
одинаковым моментам ЦКРК ММ = , тогда отношение мощностей приводов двигателей 
центрального колеса и ротора клети однозначно определяется отношением их скоростей: 
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Из этого важного технологического соотношения (18) и при известной суммарной 
мощности ΣP  затрат на технологию прокатки можно оценить мощности двух 
электроприводов клети при КПД=1. Тогда справедлива система: 
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решение которой имеет вид: 
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Полученные результаты будут использованы в разработке системы управления 
технологическим процессом совмещения непрерывного литья круглой заготовки и чернового 
ее обжима в двух планетарных винтовых клетях с общей вытяжкой ≈ 100 ед. 
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Выводы 
1. Разработана математическая модель винтовой планетарной клети на основе 

уравнений Лагранжа второго рода, позволяющая анализировать кинематику и 
динамику технологии планетарной винтовой прокатки. 

2. Результаты моделирования подтвердили главное технологическое условие работы 
клети, при котором отсутствует вращение металла относительно оси прокатки. 
Получено распределение мощностей двух электроприводов клети для системы 
управления процессом планетарной винтовой прокатки. 
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Н.В. Жукова. Математична модель кінематики та динаміки гвинтової планетарної 
кліті. Отримана математична модель гвинтової планетарної кліті на основі рівнянь 
Лагранжа другого роду, яка дозволяє аналізувати кінематику та динаміку технології 
гвинтової прокатки.  
Ключові слова: поперечно-гвинтова прокатка, планетарна тривалкова кліть, замкнений 
кінематичний ланцюг, диференційний механізм, критерій гвинтової прокатки, 
електропривод центрального колеса, електропривод ротора кліті. 

© Жукова Н.В., 2012 
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РОЗРОБКА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ КОМПЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ 
АНАТОМО-ТОПОГРАФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОЇ ДІЛЯНКИ 

ЗА ДАНИМИ СКТ, НА ЕТАПІ ПЛАНУВАННЯ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ 

Розроблено алгоритм побудови довільного перерізу по даним масиву зрізів спіральної 
комп’ютерної томографії для автоматизації процесу проведення підготовки до операції 
дентальної імплантації, визначення анатомо-топографічних параметрів кісток щелепно-
лицьової ділянки. Проведені дослідження розробленого алгоритму та створена СКС 
визначення анатомо-топографічних параметрів щелепно-лицьової ділянки.  
Ключові слова: спіральна комп’ютерна томографія, дентальна імплантація, СКС, DICOM 
зображення, переріз. 

Загальна постановка проблеми 
У сучасній стоматології широко використовується метод дентальної імплантації 

лікування часткової або повної відсутності зубів на одній або обох щелепах. На даний 
момент це найбільш надійний метод протезування з рядом переваг [1]. 

Метод планування операції дентальної імплантації проводиться на підставі даних 
СКТ. Імплантація, це, перш за все впровадження чужорідного предмету в організм людини, 
яке може викликати ряд наслідків і ускладнень, тому правильне попереднє визначення всіх 
чинників, що впливають (висота і ширина кістки, тип, висота і діаметр імплантату) дозволяє 
мінімізувати вірогідність неправильної імплантації [2]. 

Наслідком проведення СКТ є масив пошарових знімків з фіксованою відстанню між 
ними. Кожен знімок є зрізом щелепно-лицьової ділянки і зберігається у файлі спеціального 
медичного формату — .dcm. Розпізнавши зображення і виділивши проблемну ділянку 
(ділянку відсутності зубів), необхідно математично розрахувати анатомо-топографічні 
параметри кістки і підібрати дентальний імплантат з урахуванням майбутньої ортопедичної 
конструкції. На підставі точних анатомічних даних і вивіреного розташування імплантатів 
створюється план хірургічного лікування, і задаються місце, положення і глибина 
препарування кісткового ложа під дентальний імплантат. 

Результатом СКС, що розробляється, буде вихідний документ, який надалі 
використовуватиметься лікарем при операції, для точної постановки імплантату в 
заплановане положення. Спеціалізована комп'ютерна система діагностики анатомо-
топографічних параметрів ЩЛД, за даними СКТ, на етапі планування дентальної імплантації 
забезпечує точність позиціонування дентального імплантату в запланованому місці, 
оптимальне розміщення імплантату відносно майбутньої ортопедичної конструкції. Дає 
стабільні результати, скорочує час хірургічного втручання, зменшує вірогідність виникнення 
ускладнень і піднімає роботу стоматологів на новий якісний рівень. 

Зараз існують такі програмні забезпечення як: 
• Mimics Z; 
• Planmeca Romexis; 
• Implant-assistant; 
• CEREC Biogeneric. 
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Переваги: проведення діагностики кісткової тканини в передбачуваному місці 
установки імплантату до оперативного втручання. Вибір оптимальної операційної техніки в 
шкіряному клінічному випадку. Надає можливість точного позиціонування імплантату у 
запланованому місці [5]. Автоматизація всіх кроків, необхідних для імпорту файлів МРТ і 
КТ сканування, вибору структури, здійснення редагування і маскування, а також експорту 
даних. Обробка даних стандарту DICOM. Функції анотування, що дають можливість 
прикріплювати ярлики до моделей з даними критичного хворого з коментарями лікаря [3]. 

Недоліки: лікар може побачити лише три стандартні перерізи об’єкта, що 
досліджують. Програма вимагає великих витрат комп’ютерних ресурсів. Не призначена для 
планування операцій дентальної імплантації. Немає можливості здійснювати випуск ZPR 
файлів, підготовлених для друку на 3D принтерах Z Corp. Працює тільки з файлами 
отриманими на обладнанні Planmeca Romexis. Немає російськомовного або україномовного 
інтерфейсу. Складність в експлуатації — необхідне проходження спеціальних курсів, перед 
використанням програми. Відсутність бази стандартних елементів, кожен елемент необхідно 
створювати. Потребує великої якості зображень КТ. Також фактором, що стримує 
можливість використання додатків, є велика ціна. 

Постановка задачі 
Проаналізувавши аналогічні системи, вивчивши їх переваги та недоліки можна 

зробити висновок, що необхідно розробити такий програмний додаток, який не містив би 
недоліки існуючих програм. Потрібний такий програмний продукт, який допоможе 
підготувати дані, які будуть містити весь набір розрахованих параметрів для планування 
дентальної імплантації. Також додаток повинен формувати звіт, який надається лікареві-
стоматологові для затвердження або внесення змін, спираючись на свій особистий досвід. 

Задачі, що були поставлені для розробки даної СКС: 
1. Загальний аналіз предмету дослідження. 
2. Огляд і аналіз існуючих систем і розробок, що пов’язані з обробкою зображень ЩЛД. 
3. Огляд, аналіз і вибір методів бінаризації зображень. Проведення пов’язаних з цим 

експериментів. 
4. Розробка структури СКС, визначення її підсистем та функціональних вузлів. 
5. Аналіз результатів з точки зору достовірності, наукової і практичної цінності. 
Спеціалізована комп'ютерна система діагностики анатомо-топографічних параметрів, за 

даними СКТ, на етапі планування дентальної імплантації забезпечить точність позиціонування 
дентального імплантату в запланованому місці, оптимальне розміщення імплантату відносно 
майбутньої ортопедичної конструкції. Скоротить час хірургічного втручання, зменшить вірогідність 
виникнення ускладнень і підніме роботу стоматологів на новий якісний рівень [2]. 

Розв'язок задач та результати дослідження 
Об’єктом комп’ютеризації у даній СКС є процес виявлення дефектів на підставі 

аналізу зображень КТ. У сучасній стоматології широко використовується метод дентальної 
імплантації лікування часткової або повної відсутності зубів на одній або обох щелепах. На 
даний момент це найбільш надійний метод зубного протезування з рядом переваг. 

Дентальна імплантація, це, перш за все впровадження чужорідного предмету в 
організм людини, яке може викликати ряд наслідків і ускладнень, тому правильне попереднє 
визначення всіх чинників, що впливають (висота і ширина кістки, тип, висота і діаметр 
імплантату) дозволяє мінімізувати вірогідність неправильної імплантації [4]. 

Метод планування операції дентальної імплантації проводиться на підставі даних 
СКТ. На даному етапі розвитку медичного устаткування спіральна комп'ютерна томографія 
дозволяє отримати найбільш точне зображення досліджуваного об'єкту, і на підставі 
отриманих знімків визначити параметри необхідні для проведення дентальної імплантації. 
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Для скорочення хірургічного втручання і зменшення ризику, в даній СКС, визначаються 
параметри кістки в місці дентальної імплантації (висота і ширина кістки), місце впровадження 
імплантату і його характеристики (тип, висота, діаметр). Формується вихідний документ. 

Спеціалізована комп'ютерна система діагностики анатомо-топографічних параметрів 
ЩЛД, за даними СКТ, на етапі планування дентальної імплантації забезпечує точність 
позиціонування дентального імплантату в запланованому місці, оптимальне розміщення 
імплантату відносно майбутньої ортопедичної конструкції. Дає стабільні результати, 
скорочує час хірургічного втручання, зменшує вірогідність виникнення ускладнень і 
піднімає роботу стоматологів на новий якісний рівень. 

Для відділення об'єкту від фону, кісткової тканини від останнього зображення, необхідно 
виконати бінаризацію всього масиву зображень. Для цього розглянемо та проведемо аналіз 
найбільш ефективних методів бінаризації: метод порогової бінаризації k-середніх, метод Отса, метод 
Бернсена, метод Ейквеля, метод Ніблека та метод Яновіца і Брукштейна. 

Метод порогової бінаризації k-середніх [5]. Даний метод є вдосконаленим методом 
медіанної порогової бінаризації. Вибір порогу f0 виконується в 4 етапи: 

1. Вибрати поріг f0 рівний середині діапазону яскравостей; 
2. Обчислити середню яскравість (m1) пікселів з яскравістю < f0 і середню яскравість 

(m2) для пікселів з яскравістю > f0. 
3. Перерахувати поріг. 
4. Повторювати кроки 2 і 3, поки поріг не перестане змінюватися. 
До переваг методу можна віднести кращі результати в більшості випадків в 

порівнянні з методом медіанної порогової бінаризації, а до недоліків — велика тривалість 
обробки зображення, в порівнянні з методом медіанної порогової бінаризації. 

Метод Отса. Найбільш ефективним з методів глобальної бінаризації, як за якістю (помилок 
до 30% і менше), так і за швидкістю обробки є метод Отса. До його недоліків відноситься розмиття 
ліній, «злипання» об'єктів, особливо в місцях пересічень, втрата тонких ліній. 

Метод використовує гістограму розподілу значень яскравості пікселів растрового 
зображення. Будується гістограма по значеннях pi=ni/N, де N — це загальна кількість 
пікселів на зображенні, ni — це кількість пікселів з рівнем яскравості i. Діапазон яскравостей 
ділиться на два класи за допомогою порогового значення рівня яскравості і, k- ціле значення 
від 0 до L. Кожному класу відповідають відносні частоти ω0ω1 . 

Далі обчислюється максимальне значення оцінки якості розділення зображення на дві 
частини: 

Метод Бернсена. Часто використовується метод Бернсена. Для схематичних і 
картографічних зображень. Для кожного пікселя (x;y) вибирається поріг 
яскравості B(x;y)=(Bмін–Bмакс)/2, де BмінBмакс — відповідно, найнижчий і найвищий 
рівень яскравості пікселів з квадратної околиці пікселя (x;y). Якщо рівень контрасту (різниця 
самого високого рівня і найнижчого рівнів) перевищує деякий поріг, то піксель вважається 
або білим, або чорним. Для всього зображення цей поріг контрасту є константою і повинен 
підбиратися інтерактивно [6].  

Має ряд недоліків: після обробки монотонних областей яскравості формуються сильні 
паразитні перешкоди, в деяких випадках наводить до появи помилкових чорних плям. 
Недоліки можуть бути компенсовані за допомогою додаткової обробки — процесингу поста. 
Метод є найбільш швидким серед останніх, навіть в сукупності з етапом процесингу поста. 

Метод Ейквеля. Одним з найпродуктивніших методів є метод Ейквеля. Його часто 
застосовують для обробки чітких і контрастних зображень [7] . 

Згідно даному методу зображення обробляється за допомогою двох концентричних вікон: 
маленького — S, і великого L. Зазвичай форма вікон приймається квадратною. Обоє вікна 
послідовне зліва направо зверху вниз накладаються на зображення з кроком рівним стороні 
маленького вікна S. Для вікна L розраховується поріг B так, щоб поділити пікселі на два кластери. 
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Якщо математичні сподівання рівня яскравості в двох кластерах мають різницю, що перевищує 
деякий заданий користувачем рівень μ1–μ2≥l, то всі пікселі усередині вікна S бінаризують відповідно 
до порогу T. Інакше, яскравість пікселів з вікна S замінюється деяким близьким значенням. 

Існуючі алгоритми бінаризації дозволяють проводити обробку зображень із значною 
зональною нерівномірністю яскравості, з монотонними областями яскравості, з сильно 
зашумленими зображеннями. Проте залишаються невирішеними ряд проблем. До таких 
проблем відноситься виявлення зон накладення об'єктів зображення і необхідність 
автоматичної інтерпретації даних зон. Не є задовільним часто використовуваний варіант 
«обриву» об'єкту в місці накладення. Незадовільним є і варіант, в якому зона накладення 
вважається частиною кожного з прилеглих до неї об'єктів. 

Детальний експериментальний аналіз та вибір методів бінаризації розглянуто у пункті 
5.1. «Аналіз адаптивних та порогових методів бінаризації» та у пункті 5.2. «Аналіз та 
обґрунтування вибору методу порогової бінаризації» 

Графічно результат аналізу методів порогової бінаризації та його результат наведено 
на рисунку 3.2. 

Аналіз методів порогової бінаризації
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Рисунок 1 — Аналіз методів порогової бінаризації 

 
Переваги та недоліки кожного з методів були описані вище. Проаналізувавши їх треба 

виділити метод k-середніх, не дивлячись на те, що даний метод простій в реалізації. Дані 
отримані експериментально щонайкраще свідчать про ефективність обробки зображень 
стандарту DICOM даним методом. 

Обрані методи були реалізовані у програмному додатку. У результаті роботи програми, після 
успішного завантаження DICOM зображення стають можливими наступні функції додатку: 

− Переглядання тегів для поточного зображення DICOM. 
− Збереження зображення у форматі JPEG. 
− Перегляд числових характеристик зображення. 
− Виконання побудову поперечного перерізу в місті вказаному користувачем додатку. 
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Рисунок 2 — Вибір місця перерізу 

 
В результаті побудови поперечного перерізу існує можливість швидкого переходу 

між знімками та розрахунку параметрів зони інтересу, та на основі розрахованих параметрів 
отримати рішення з вибору типу імплантату.  

 
Рисунок 3 — Приклад побудованого поперечного перерізу 
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Інструменти програми дозволяють детально вивчити клінічну ситуацію з можливістю 
аналізу тканин. Дана СКС дозволяє на точному анатомічному перерізі віртуальну установку 
імплантату. В результаті цього точно визначається його розмір і позиція. Об'єктивно 
вибираються оптимальні рішення відносно майбутньої операції. 

Після аналізу перерізу є можливість отримати вихідний документ з розширенням 
*.doc. У нього заноситься особиста інформація про пацієнта, параметри досліджуваної 
області і пропонованого імплантату, у випадку якщо операція можлива, дата та час 
проведення КТ та дата отримання вихідного документа.  

Висновки, що булі зроблені в ході проведення наведених експериментів, які дали 
найкращі результати, були реалізовані в програмному додатку, який тестувався більш ніж на 
30 контрольних зображеннях. 

Розроблений алгоритм визначення параметрів імплантатів на підставі розмірів 
проблемної ділянки дав вірні результати на майже 94 % випадках, що свідчить про 
достовірність даних результатів. Наявність не вірних значень визначених імплантатів 
обумовлено не великою якістю деяких зображень, у наслідок чого виникає ймовірність 
невірного визначення контуру кістки. 

Проведена робота дозволила значно скоротити час аналізу знімків КТ. Методи та 
експерименти, що представлені вище, можуть бути використані для обробки зображень з 
інших галузей знань, тому представляють практичну цінність не тільки для розробників 
систем медичної діагностики, а й вчених, що займаються обробкою й аналізом зображень в 
цілому. 

Наукова новизна даної роботи полягає у розробці алгоритму створення перерізу на 
базі масиву знімків. На основі проведених досліджень та експериментів розроблено 
спеціальне програмне забезпечення, яке дозволить скоротити час, необхідний на проведення 
аналізу зрізів, а також вирішить проблему покупки нового обладнання, що принесе лікарям 
велику економічну вигоду. 

Висновки 
В ході виконання даної роботи були вирішені наступні задачі: 
1. Виконано аналіз предмету дослідження та визначена мета створення 

спеціалізованої комп’ютерної системи. 
2. Проаналізовані існуючі системи, які виконують задачі аналогічні поставленій, 

знайдені найвагоміші недоліки та переваги. Сформовані вимоги до розроблюваної системи. 
3. Проаналізовані методи бінаризації зображень. В результаті аналізу визначено 

більшу ефективність порогових методів ніж адаптивних, для обробки зображень ЩЛД. 
4. Проведено експеримент з визначення кращого порогового методу бінаризації. У 

результаті експерименту обрано метод порогової бінаризації k-середніх. Також проведено 
експеримент з визначення коефіцієнту корегування для даного методу бінаризації. 
Винайдено залежність даного коефіцієнта від математичного сподівання. 

5. Розроблено алгоритм побудови довільного перерізу по даним масиву зрізів 
спіральної комп’ютерної томографії для автоматизації процесу проведення підготовки до 
операції дентальної імплантації, визначення анатомо-топографічних параметрів кісток 
щелепно-лицьової ділянки. Створена СКС. 

6. Було проведено аналіз результатів роботи СКС з точки зору достовірності, 
наукової і практичної цінності. 

Проведена робота дозволить значно скоротити час проведення підготовки до операції 
дентальної імплантації, визначення анатомо-топографічних параметрів кісток щелепно-
лицьової ділянки. Методи експерименти та розроблені алгоритми, представлені у даній 
роботі, можуть бути використані для аналізу зображень іншої галузі знань, тому 
представляють практичну цінність не тільки для розробників систем медичної діагностики, а 
й для вчених, що займаються обробкою та аналізом зображень в цілому. 
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Наукова новизна даної роботи полягає у розробці комплексу алгоритмів обробки 
зображень стандарту DICOM, побудові перерізу всього масиву зрізів КТ та точності вибору 
дентального імплантату. 
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системы диагностики патологических образований челюстно-лицевой области по 
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Разработан алгоритм построения произвольного сечения по данным массива срезов 
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алгоритма и создана СКС диагностики патологических образований челюстно- лицевой 
области.  
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ГИПЕРГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕОРЕМА 

Целью статьи является вывод предельной формулы гипергеометрического распределения, 
оценка погрешности асимптотического разложения. При этом, показано, что гипер-
распределение переходит в аналог биномиального распределения. Установлены условия пе-
рехода, получены соответствующие оценки, и расчеты сравниваются с теорией. 
Ключевые слова: вероятность, распределение, испытания, бином, предельные теоремы, 
случайность, независимость испытаний, нормировка. 

Введение  
В основе многих расчетов компьютерных технологий используются законы и язык 

теории вероятностей. Особенно используются различные функции распределения, позво-
ляющие оценивать вероятности различных процессов в реальных системах, накопление сис-
тематических ошибок, вероятности сбоев и т.д.. Гипергеометрическое распределение, осо-
бенно его предельные формы, относится к числу часто используемых в расчетах. Однако 
расчет систем  с большим числом параметров вызывает затруднения даже при использова-
нии компьютеров с мощными ресурсами. Возникает необходимость в приближенных, но эф-
фективных формулах.  

Гипергеометрическое распределение (в дальнейшем гипер-распределение) относится 
к одному из классических распределений теории вероятностей и является пробным камнем 
для вывода и введения других распределений. Это распределение содержит биномиальные 
коэффициенты, которые трудно вычислять при больших значениях числа N  ( 100>N ) — 
количества объектов  в рассматриваемой системе. Возникает необходимость в предельных 
теоремах.  

1. Определение гипер-распределения и постановка задачи 
Напомним классическую схему, как возникает гипергеометрическое распределение. 

Для этого рассмотрим задачу. Предположим, что в урне N  шаров, среди которых n  белых и 
nN −  черных. Наугад из урны взято k  шаров. Найти вероятность }{ rP =ξ  случайного со-

бытия  ξ , состоящего в том, что из k  наугад взятых шаров, окажется r  белых (и, оче-
видно, что nk −  — черных).  

Число всех возможных случаев, наблюдаемых в эксперименте,  равно 
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где r
kC  — биномиальные коэффициенты, равные 

)!(!
!

rkr
kC r

k −
= , N/1 — нормировочный мно-

житель. Этот набор вероятностей }{ rP =ξ  называется гипергеометрическим распределением.  
При решении подобных задач предлагаем использовать схему (Рис.1) 

 

 
Рисунок 1 — Схема определения гипер-распределения 

 
Условие нормировки вероятности распределения (1) имеет вид 
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Априори, из постановки и решения задачи, приводящей к распределению (1),  ясно, 
что возможны, по крайней мере, два предельных случая NkN <<∞→   ,  — аналог предель-
ной локальной теоремы Муавра-Лапласа в схеме независимых испытаний Бернулли [1].  
Второй предельный случай отвечает ∞→N Nk <<  ,  и 0/ →= NnpN  —  аналог предель-
ной теоремы Пуассона [1–3]. В данной работе рассматривается  только первый предельный 
случай, который будем называть предельной теоремой гипер-распредения.   

2. Предельная теорема гипер-распределения 
Если в гипергеометрическом распределении (1) выполняются условия NkN <<>>   ,1 , 

то имеет место формула, аналогичная формуле Бернулли в схеме независимых испытаний 
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Доказательство. Преобразуем  выражение (1), подставив в явном виде биномиальные 
коэффициенты  
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Подставим формулу Стирлинга nneennn nnn 12/1)(,2! )( <= − ϕπ ϕ [4]. После несложных преоб-
разований, получим  
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Преобразуем выражение NA , разлагая его по степеням N/1  (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (П2)) 
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Преобразуем NB   (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (П6)) 
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Поскольку kr =max , то имеют место оценки  
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При NkN <<>> ,1  гипер-распределение (1) переходит в аналог формулы Бернулли (2) с 
вероятностями (частотами) ./1  ,/ NnqNnp NN −== . Точность приближения порядка N/1 . По-
правки по степеням 3,2,1  ,/1 =mN m

 приведены в приложениях 1 и 2 и формулах (5) и (6). 
Распределение (2) связано с распределением Бернулли следующим образом. Если  

существует предел Nnp
N

/lim
∞→

= , то существует предел rkr
NN

qpBB −

∞→
== lim и распределение 

(1) и его предельная форма (2) переходят в биномиальный закон распределения (распределе-
ние Бернулли в схеме независимых испытаний Бернулли) 

rkrr
k qpCrP −== }{ ξ                                                                 (7) 

с вероятностями p  и q . 
3. Альтернативный вывод предельной теоремы 
В схеме независимых испытаний Бернулли рассматриваются независимые испытания 

с с двумя исходами — успех У с вероятностью p  или неудача Н с вероятностью q , 1=+qp   
(термины «успех» и «неудача» употребляется условно). Вероятности p  и q   определены ус-
ловиями задачи. 

Схему Бернулли можно перенести на задачу, приводящую к гипер-распределению, 
если вероятности p  и q  заменить частотами  NnN /=ν  — вытащить белый шар, а черный 

NnN /11 −=−ν . Очевидно, что обе теории совпадают, если существует конечный предел 

NN
ν

∞→
lim  и этот предел равен p , 10 ≤≤ p .  

Предположим, что произведено k  испытаний, в которых зафиксировано число r=ξ  успе-
хов. Например, при 2=k  пространство элементарных событий },,,{ НННУУНУУ=Ω . Поскольку 
испытания независимые, то частоты элементарных исходов следует определить так: ( )2NУУ ν− ; 

( )NNУН νν −− 1 , ( ) NNНУ νν−− 1 , ( )21 NНН ν−−
 
[5–6].  В общем случае, пространство Ω  состоит 

из k2  наборов длины k , состоящих из букв У и Н. частота отдельного набора длины k  равна  
( ) ( ) rk

N
r

N
−−νν 1 , если в набор входит r  букв У; число наборов  r

kC . Поэтому 

( ) ( ) rk
N

r
N

r
kn CrPrP −−=== ννξ 1}{)( , kr ,...,2,1,0= , 

что совпадает с формулой (2). 
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Данный вывод формулы (2) является строгим, потому, что приведен для частот, в ко-
торых уже заложено приближение, которое определено формулами (3) – (5). Более точные 
расчеты приведены в предыдущем пункте в доказательстве теоремы.    

4. Сравнение теории с расчетами 
Ниже приведены расчеты по точной формуле распределения (1) и по предельной 

формуле (2) при 1100 >>=N , Nk <<=10  в широком спектре изменения числа 9010 ≤≤ n  
(Рис. 2). На следующем рисунке (Рис. 3) показана «динамика» приближения кривых 1 и 2 с 
увеличением объема выборки 5010 ≤≤ k . 
 

 
Рисунок 2 — Сравнение расчетов по формуле гипер-распределения (1)  

(кривые обозначены 1) и по асимптотической формуле (2)  
(кривые обозначены 2) при условии Nk <<  

 

 
Рисунок 3 — Сравнение расчетов по формуле гипер-распределения (1) (кривые 1)  

и по асимптотической формуле (2) (кривые 2) при различных соотношениях  
между k  и N , 5.0/ =Nn .  
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Как видно из графиков, полученная формула (2) хорошо согласуется с формулой (1) 
при 25><< Nk  в широком спектре изменения числа 9010 ≤≤ n . В самом деле, нижняя 
граница  N  , как показывают расчеты, меньше, порядка 20≈N . При 10<N  лучше форму-
лой (2) не пользоваться. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  Разложение функции NA  по степеням N/1 . 
Вынесем в выражении (3) для NA  в числителе и знаменателе N  за скобки и использу-
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После простых преобразований, получим 
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Проверим предельный случай NnpN =→=1 , тогда kr =  и 02/1/1 ==
NNδ . В другом 

предельном случае 000 =⇒=→= rnpN  также 02/1/1 ==
NNδ . 

Поскольку kr =max , то имеют место оценки .  , 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Разложение функции NB  по степеням N/1  
Подставим в функцию NB  (4)  выражение   
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и аналогичные выражения в (4) для подобных членов в функции NB ,  получим  
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 Еще раз применим равенство (П3) к первому множителю в выражении NB , получим 
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Рассмотрим первый член и используем стандартное разложение  ( ) ...
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Аналогично, 
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Подставим эти выражения в NB , получим 
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Проверим предельный случай NnpN =→=1 , тогда kr =  и 032 /1/1/1 =Δ=Δ=Δ
NNN . В 

другом предельном случае 000 =⇒=→= rnpN  также 032 /1/1/1 =Δ=Δ=Δ
NNN . 

Поскольку kr =max , то имеют место оценки  
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получим 2Δ  в виде (6). 

В завершении приведем оценку погрешности формулы (2), ограничиваясь членами N/1  
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Выводы 
1. Получена предельная (асимптотическая) формула (2) гипергеометрического рас-

пределения (1), которая может  быть использована при  NkN <<>   ,20 , давая аб-
солютную погрешность порядка 5%.  

2. Предложен простой и строгий вывод предельной теоремы (2), основанный на схеме неза-
висимых испытаний Бернулли с использованием частоты появления событий. Несмотря 
на различия в постановке задач гипер-распределения и схемы Бернулли, оба распределе-
ния при определенных условиях имеют сходные черты и взаимозаменяемость. 

3. Приведена оценка асимптотического разложения формулы (1), тем самым установ-
лены границы применимости формулы (2). В расчетах не учтена погрешность, ко-
торую вносит приближенная формула Стирлинга. Это сделано намеренно с целью 
выделения поправки, обусловленной случайной величиной. 

4. Полученная формула имеет перспективы, поскольку открывают возможность лег-
кого получения предельных теорем теории вероятностей: локальную теорему Му-
авра-Лапласа и формулу Пуассона. Эти предельные теоремы не будут в точности 
совпадать с оригиналами, будут отличаться, но их гораздо проще получить из фор-
мулы (2), чем из исходного распределения (1).   
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ТЕРРИТОРИИ,  
ОБСЛУЖИВАЕМОЙ УЗЛАМИ ДОСТУПА,  

ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ МОДЕЛИ СЕТИ ДОСТУПА 

Рассмотрены особенности выбора модели сети доступа. Предложен подход к определению 
количества узлов доступа и размеров территорий, обслуживаемых этими узлами для 
модели, соответствующей прямоугольной структуре сети доступа.  
Ключевые слова: сеть доступа, узел доступа. 

Введение 
Для удовлетворения потребностей пользователей в высококачественных 

инфокоммуникационных услугах возникает необходимость в построении перспективных 
сетей доступа (СД), что может быть осуществлено различными способами. 

Для того чтобы учесть различные варианты построения СД необходимо предложить модели, 
отображающие наиболее характерные особенности этих сетей. Поскольку каждая СД создается на 
территориях, отличающихся друг от друга большим количеством особенностей, таких как размер, 
геометрическая форма, рельеф, географическое положение, градостроительные принципы, план 
застройки, наличие препятствий, демографические особенности, то существует мнение, что СД 
должна строиться по месту и не существует общих подходов к ее построению. Однако, по мнению 
автора, с этим нельзя согласиться, так как в любом случае существуют общие подходы, которые 
можно применить при построении всех СД. Поэтому необходимо найти то общее, что позволит 
предложить модели, с помощью которых можно разработать общие принципы построения СД.  

В соответствии с рекомендацией Международного союза электросвязи G.902 [1] сеть 
доступа состоит из совокупности линий доступа (ЛД) и узлов доступа (УД). Узлы доступа 
соединяют локальные и транспортные сегменты ЛД. Место расположения УД определяет 
длину локального сегмента ЛД, а длина транспортного сегмента определяется местом 
размещения узла предоставления услуг (УПУ) расположенного, как правило, за пределами 
СД [2]. В представленной работе территорию, обслуживаемую создаваемой СД, обозначим 
как ТСД, а территорию, обслуживаемую узлами доступа как ТУД.  

Исследования и практическое применение показали [3,4], что разделение территории, 
обслуживаемой СД, на ТУД является объективным фактором. Направление прокладки трасс 
транспортного сегмента должно реализоваться в модели в значительной мере с учетом местных 
условий. С этой целью следует использовать план распределения потенциальных пользователей на 
ТСД. На первом этапе обработки данных проводится идеальное разделение ТСД на ТУД 
исключительно по распределению пользователей. На втором этапе границы «идеальных» ТУД 
согласуются с местными условиями. Равным образом поступают и с идеальной прокладкой трасс 
транспортного сегмента. Таким образом, приходят к реальному разделению ТСД, при котором, 
прежде всего, исключаются добавочные ошибки, вносимые вследствие субъективного подхода. 
Следовательно, одним из факторов, существенно влияющим на структурные характеристики СД 
является конфигурация обслуживаемой территории. Другой фактор — градостроительные решения, 
в частности направление прокладки улиц, наличие препятствий, тип местности. Направление 
прокладки улиц определяет направление прокладки ЛД, а, соответственно, и их длину. Еще одним 
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фактором является плотность размещения пользователей на территории, определяющая 
пропускную способность, количество и места расположения УД, пропускную способность 
локального и транспортного сегментов. Так как методы расчета характеристик сетей доступа в 
зависимости от особенностей территории, обслуживаемой СД, отличаются, необходимо выбрать 
модели СД, учитывающие эти особенности. 

Цель и постановка задачи исследования 
Целью исследования является повышение эффективности проектирования СД, при 

этом необходимо решить такие задачи: 
1) На основе анализа вариантов построения СД выбрать исследуемую модель СД . 
2) Предложить формулы для определения оптимального количества узлов доступа 

для рассматриваемой структуры СД 
3) Предложить выражения для определения оптимальных размеров территорий, 

обслуживаемых узлами доступа. 
Основная часть 
Модель прямоугольной структуры СД (рис. 1), учитывающая способы застройки принятые в 

крупных городах, характеризуется ортогональной прокладкой линий, однородной плотностью 
размещения пользователей и прямоугольными ТУД. Основное ориентирование для разделения на 
ТУД начинается с выбора в качестве главной трассы уже имеющейся или намеченной на 
перспективу трассы кабеля или пригодной для этой цели трассы дорог. После этого ТУД 
разделяется на участки по принципу средней плотности пользователей. Для оптимизации разметов 
ТУД достаточно приведенных далее уравнений, которые базируются на представленной модели с 
относящимися к ней допущениями. Исследуемая модель ТСД прямоугольной структуры с 
размерами a, b, в центре которой расположен УПУ, показана на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 — Модель прямоугольной структуры СД 
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Узлы доступа, используемые в этой модели, реализованы в виде концентраторов (К) 
или мультиплексоров (М), причем предусмотрены различные варианты подключения УД к 
УПУ и различные варианты подключения пользователей к УПУ. 

Подключение УД к УПУ реализовано с помощью транспортного сегмента ЛД, 
обозначенного на рисунке ТС, соответственно локальный сегмент ЛД расположенный между 
УД и оборудованием пользователя обозначен — ЛС. 

Для модели СД прямоугольной структуры предложен метод оптимизации числа УД и 
размеров обслуживаемых ими территорий, учитывающий прогнозируемое количество 
пользователей, прогнозируемую нагрузку, создаваемую пользователями, и позволяет 
минимизировать общие затраты на создание сети. 

Оптимальное количество УД определяется следующим образом. Пусть на территории 
квадратной формы площадью S  и длиной стороны a  размещен один УПУ и n  УД. Так как 

Sa = , то средняя длина сегмента транспортного доступа: 

2Т Sl = ,                                                                  (1) 

средняя длина сегмента локального доступа: 

2Л
nS

l = .                                                                  (2) 

Отношение удельной стоимости транспортного доступа Тc  к стоимости локального доступа Лc :  

Л

Т
1 c

cc = .                                                                      (3) 

Тогда, суммарные затраты на построение сети доступа: 

nz
nS

N
c
cnScC

22 1Л
1

Т
1Т +ω= ,                                                     (4) 

где 1Л0 nNNz =  — количество УД на рассматриваемой ТСД; 

1ЛN  — количество точек подключения оборудования пользователей к одному УД; 

0N  — количество точек подключения оборудования пользователей к УПУ. 
После некоторых преобразований получаем: 

nc
SNcnSc

C
1

0Т1Т

22
+

ω
= .                                                      (5) 

Дифференцируя это выражение по n  и приравнивая к нулю, получим: 

0
42 3

1

0Т1Т =−
ω

nc

SNcSc .                                                        (6) 

Отсюда, оптимальное количество УД на рассматриваемой ТСД равно 

3 2
1

2
1

2
0 4 ω= cNn .                                                         (7) 

При равномерном распределении оборудования пользователей на обслуживаемой 
территории для минимизации длины сегмента локального доступа УД следует размещать в 
центре ТУД. Но так как между УД и УПУ находится сегмент транспортного доступа, то 
место расположения УД переместится на некоторое расстояние в направлении к УПУ. 
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Для определения оптимальных размеров ТСД, будем исходить из общего уравнения 
затрат на ЛД. 

пп1Л
'
удудЛЛЛТТТТТЛКЛКТКТК vcNcclLclLclclcC лл +++ωβ++ωβ+++= ,         (8) 

где C  — полные затраты на создание СД; 
ТКc  — стоимость единицы длины прокладки трассы кабеля транспортного сегмента ЛД; 

ТКl  — длина прокладки трассы кабеля транспортного сегмента ЛД; 

ЛКc  — стоимость единицы длины прокладки трассы кабеля локального сегмента ЛД; 

ЛКl  — длина прокладки трассы кабеля локального сегмента ЛД; 

Тc  — начальная стоимость единицы длины кабеля транспортного сегмента ЛД; 

ТL  — суммарная длина кабеля транспортного сегмента ЛД; 

Тl  — средняя длина транспортного сегмента одной ЛД; 

Тβ  — коэффициент, учитывающий зависимость стоимости кабеля транспортного 
сегмента ЛД от его пропускной способности; 

Тω  — пропускная способность транспортного сегмента ЛД; 

Лc  — начальная стоимость единицы длины кабеля локального сегмента ЛД; 

ЛL  — суммарная длина кабеля локального сегмента ЛД; 

лl  — средняя длина локального сегмента одной ЛД; 

Лβ  — коэффициент, учитывающий зависимость стоимости кабеля локального сегмента 
ЛД от его пропускной способности; 

Лω  — пропускная способность локального сегмента ЛД; 

удc  — начальная стоимость УД; 
'
удc  — стоимость УД, зависящая от пропускной способности; 

Пc  — стоимость единичного порта УПУ; 

пv  — количество портов УПУ. 
Среди параметров, от которых зависит стоимость сети, есть точно заданные значения и 

прогнозируемые значения, такие как количество и поверхностная плотность пользователей, а 
так же создаваемая ими нагрузка. Такие параметры оказывают существенное влияние на 
структуру и результирующие характеристики СД. Выбор и анализ прогнозируемых 
параметров СД, а так же влияние вариаций таких параметров на результирующие 
характеристики СД является отдельной сложной задачей. 

Для оптимизации количества УД по критерию минимальной стоимости минимизируем 
общие затраты на построение СД: 

min),,( →ηω= pp NfC . 

Для оптимизации размеров ТУД, длина и ширина которой обозначены как 1l  и 2l , 
необходимо знать поверхностную плотность пользователей, которая связана с этими 
параметрами следующим соотношением. 

21Л llη=ω ,                                                                   (9) 

При использовании модели прямоугольной структуры СД, предложены выражения для 
определения оптимальных размеров ТУД по критерию результирующей стоимости 
проектируемой сети: 
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где:   
Л

5.1
1К

1
ω
η

=σ
dc ;     ( )

η
ω

+=σ Л
0КТК4 dcc ;      ( )

4
1 2

2
δ−βη

=σ ;      ( )δ+=σ 1
1

ТК
3 L

c  

10 , dd  — коэффициенты, для определения длины кабеля на основе длины проложенной 
трассы;  

δ  — степень отклонения местоположения УД от центра ТУД;  
21, LL  — размеры территории, обслуживаемой СД;  

Решение обоих уравнений возможно итерационным способом, для этого разработана 
программная модель, реализующая представленный метод определения характеристик узлов 
доступа и позволяющая существенно сократить временные затраты. 

Модели реального и идеального района обслуживаемого узлом доступа, используемые 
при оптимизации пропускной способности этих узлов изображены на рисунке 2.  

На рисунке 2 через l1  и l2 обозначены размеры территорий, обслуживаемых узлами 
доступа. Отмечены оконечные устройства пользователей, подключаемые к УД, 
расположенные на ТУД. Рассматривается вариант, при котором УПУ расположены все зоны 
территории, обслуживаемой УД. 
 

 
Рисунок 2 — реальный и идеальный районы обслуживаемые узлом доступа 
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Выводы 
1. В результате исследования факторов,  влияющих на создание сетей доступа, предложена 

модель структуры сети доступа, отличающаяся конфигурацией территории, градостроительными 
принципами, планом прокладки улиц и др.  

2. Для прямоугольной модели структуры сети доступа предложен метод оптимизации 
числа узлов доступа и размеров обслуживаемой ими территории, по стоимостному критерию 
позволивший минимизировать общие затраты на создание сети.  

3. В дальнейших исследованиях рассмотрена секторная модель структуры сети доступа, 
для которой предложены методы расчета структурных характеристик. 
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мережі доступу. Запропоновано підхід до визначення кількості вузлів доступу і розмірів 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья посвящена формированию системы электроснабжения угольных шахт по 
критерию надежности электроснабжения потребителей с учетом нормативных уровней 
надежности участков нагрузки. В статье предложены рекомендации по обеспечению 
нормативного уровня надежности системы, которые позволят оптимизировать 
структуру подземных систем питания, что в свою очередь позволит улучшить 
технологические параметры мощности питания подземных потребителей шахт.  
Ключевые слова: Критерий надежности – Потребитель – Шахта. 

Основой для построения систем электроснабжения подземных разработок является 
строгое соблюдение условий безопасности, надежное обеспечение электропотребителей 
напряжением во всех режимах работы. 

Системы электроснабжения зависят от горно-геологических условий шахты, которые 
накладывают значительные ограничения. Однако, это не приводит к единственному 
решению. На надежность всей системы электроснабжения оказывают особое влияние 
кабельные линии ввиду наличия неселективной защиты от к.з. о.з., которые является 
наиболее характерными для них. 

На надежность потребителей оказывают влияние коммутационные аппараты, 
посредством которых они получают питание. Поэтому практический интерес представляет 
установление требований к надежности основных элементов системы электроснабжения. 
При этом необходимо учесть, что для обеспечения бесперебойной работы потребителей, 
обеспечивающих безопасность работ, необходимо применение схемных решений, при 
которых обеспечивается допустимая длительность перерывов в электроснабжении. 

Требования к надежности КРУ определим на примере двухуровневой системы 
электроснабжения, которая является наиболее типовой. Для обеспечения выполнения плановых 
заданий необходимо, чтобы вероятность Рвзэл на первом уровне равнялась 0,993, на втором — 
0.991. Надежность узла нагрузки определяется отказами всех видов в питающих его линиях и 
отказами типа к.з. и о.з. в отходящих присоединениях. Следовательно, надежность узла нагрузки 
второго уровня определяется надежностью узла нагрузки первого уровня и линией питания, 
соединяющей оба уровня. В тоже время, для кабельных линий не характерны отказы типа «обрыв». 
Следовательно, в питающей линии учитывается только отказы типа «обрыв» КРУ отходящего 
присоединения первого уровня и вводного КРУ второго уровня, т.е. 

РII = PI·Pкру,       (1) 

где  РII, PI — нормативное значение вероятности для первого и второго уровней соответственно; 
Pкру  — нормативное значение вероятности КРУ. 
Откуда 

,
P
Р

=Р
II

I
кру        (2) 
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или           998,0=
993,0
991,0

=Pкру .     

Так как нормативное значение вероятности установлено для периода, равного t=18 ч, 
то нормативное значение наработки на отказ типа «обрыв» в КРУ равно 

.
Pln

t-
=Т

кру
кру       (3) 

Для приведенных выше численных значений Ткру = 8991 ч. 
Так как в питающей линии два КРУ, то значение наработки на отказ типа «обрыв» 

одного КРУ должно быть в два раза больше, т.е. Ткру = 17982 ч. С учетом отказов типа к.з. и 
о.з. в КРУ (20%), значение наработки на отказ КРУ должно превышать 14390 ч. Этим 
требованиям соответствует высоковольтные выключатели типа КРУВ-6. 

Зная нормативное значение вероятности для КРУ, определим нормативное значение 
показателей надежности для кабельных линий: 

.995,0=
998,0
993,0

=
P
P

=Р
кру

I
k     (4) 

Обеспечить требуемое значение вероятности можно за счет сокращения длины 
кабельных линий. 

Возникает задача определения минимальной длины кабельной линии между уровнями 
питания, при которой обеспечивается надежность электроснабжения, эквивалентная 
надежности при установке дополнительных коммутационных аппаратов: вводного КРУ и 
КРУ отходящего присоединения. 

На надежность электроснабжения потребителей, без учета резерва, оказывают 
влияние различные типы отказов в КРУ и кабельных линиях. Как было показано выше, в 
кабельных линиях возникает отказы типа к.з. и о.з., а в КРУ — отказы типа к.з., о.з. и 
«обрыв». Для одноуровневой ПСЭС: 
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где 
iобP   — вероятность возникновения отказа типа «обрыв» а КРУ; 

lкзP   — вероятность возникновения отказов типа к.з. и о.з. в КРУ; 

jкзP   — вероятность возникновения отказов тика к.з. и о.з. в кабельных линиях; 
n — число потребителей; 
m — число кабельных линий; 
k — число КРУ в линии питания потребителей. 
Повысить значение вероятности безотказной работы можно за счет уменьшения общей 

протяженности кабельных линий, что приведет к увеличение КРУ. Следовательно, с точки зрения 
надежности, необходимо оптимальное сочетание числа РПП-6 и протяженности кабельных линий. 
При этом необходимо учитывать, что формирования каждой секции шин РПП-6 нужно два 
дополнительных КРУ: КРУ отходящего присоединения высшего иерархического уровня питания и 
вводного КРУ формируемого уровня. 

При экспоненциальном законе распределения отказов, уравнение (5) можно записать 
для параметров потока отказов 

,λλλ=λ ∑∑∑
m

1=j
кз

n

1=l
кз

k

1=i
об jli

      (6) 

где  
iобλ  — параметр потока отказов типа «обрыв» в КРУ;  
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lкзλ , 
jкзλ — параметр потока отказов типа к.з. и о.з. в КРУ и кабельных линиях 

соответственно; 
k — количество КРУ в линии питания потребителей; 
n — количество всех КРУ; m — количество кабельных линий. 
Следовательно, введение дополнительных КРУ оказывает влияние как на 

потребителей, непосредственно питаемых от них, так и на все потребители вследствие 
возможности отказов типа к.з. и о.з. в них. 

Формирование нового уровня питания следует осуществлять при условии: 

,
круб о2

крукз2
kкз

λ

λλ +
=

L
S         (7) 

где  L — длина кабельной линии;  

kкзλ  — параметр потока отказов типа к.з. и о.з. в кабельной линии единичной длины; 

крукзλ , 
круб оλ  — параметры потока отказов в КРУ, соответственно, типа к.з. и о.з. и типа 

«обрыв». 
Приравняв в (7) S = 1, получим минимальную длину кабельной линии Lэк, 

эквивалентную двум дополнительным КРУ: 

.
)(2

эк
k

крукру

кз

кзобL
λ

λλ ⋅
=       (8) 

Формула (8) справедлива при условии равенства среднего времени восстановления 
КРУ и кабельных линий по всем видам отказов, т.е. 

,ТТТ
ккрукру вкзвкзвоб ==      (9) 

где  
крувобТ , крувкзТ

 — среднее время восстановления КРУ при отказах типа «обрыв», 
к.з. и о.з., соответственно;  

квкзТ  — среднее время восстановления при отказах типа к.з. и о.з. в кабельных линиях. 
В общем случае, с учетом реального восстановления элементов, Lэк  определяется по формуле: 

.
Тλ

)ТλТ2(λ
L

кk

крукрукрукру

вкзкз

вкзкзвобоб
эк ⋅

−
=     (10) 

Эквивалентная длина кабельной линии определяет минимальное суммарное 
сокращение кабельных линий потребителей при организации РПП-6. 

Тогда, число отходящих присоединений Nпр  в РПП-6 определяется по формуле: 

1
L
LN

p

эк
пр += ,      (11) 

где Lp — длина кабельной линии от РПП-6 высшего иерархического уровня до организуемого РПП. 
Возможна и обратная задача, в которой определяется Lp: 

.
1N

LL
пр

эк
p −
=            (12) 

При организации РПП-6 с малым числом отходящих присоединений, для которых не 
предусматривается применение вводного КРУ, эквивалентная длина кабельной линии 
определяется по формуле: 
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кк
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= .    (13) 

Применение данных рекомендаций по обеспечению нормативного уровня 
надежности систем позволит оптимизировать структуры подземных систем 
электроснабжения, что в свою очередь позволит улучшить технико-экономические 
показатели электроснабжения подземных потребителей угольных шахт. 
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Інформаційно-вимірювальні системи,  
електронні та мікропроцесорні прилади 
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УМЕНЬШЕНИЕ ПЛОЩАДИ МАТРИЧНОЙ СХЕМЫ  
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ ЦЕПЯМИ 

В работе предложен способ уменьшения площади блока адресации композиционного 
микропрограммного устройства управления с элементарными цепями. В основе способа 
лежит идея использования двух источников, кодов псевдоэквивалентных элементарных 
операторных линейных цепей. При этом матрица термов схемы адресации устройства 
управления разбивается на две части, что гарантирует уменьшение числа термов в 
логической схеме.   
Ключевые слова: композиционное микропрограммное устройство управления, заказная 
матрица, матричная реализация, элементарные цепи.  

Введение  
Одна из важных задач, возникающих при реализации схем устройств управления (УУ) 

на заказных матрицах [1], является уменьшение площади кристалла, занимаемого схемой 
УУ. Решение этой задачи позволяет уменьшить потребляемую мощность и повысить 
быстродействие за счет уменьшения длины путей распространения сигналов [2]. Для 
успешного решения этой задачи необходимо учитывать особенности алгоритма управления, 
реализуемого УУ [3]. Если алгоритм управления представлен линейной граф-схемой 
алгоритма (ГСА), то для его реализации целесообразно использовать модель 
композиционного микропрограммного устройства управления (КМУУ) [4]. Одним из путей 
оптимизации схемы является использование модели с разделением кодов и элементарными 
операторными линейными цепями (ЭОЛЦ) [5]. Условимся в дальнейшем обозначать эту 
модель КМУУ символом 1U . В настоящей работе предлагается метод уменьшения площади 
блока адресации КМУУ 1U , основанный на использовании двух источников кодов 
псевдоэквивалентных ЭОЛЦ. 

Целью исследования является уменьшение площади схемы КМУУ с элементарными 
цепями за счет использования двух источников кодов классов псевдоэквивалентных ОЛЦ. 

Задачей исследования является разработка метода, позволяющего уменьшить 
аппаратурные затраты в схеме блока адресации КМУУ с элементарными цепями. 

Реализация КМУУ U1 на заказных матрицах  
Если ГСА Г представлена множествами вершин Β  и дуг Ε , соединяющих эти 

вершины, то пусть при этом { } 21E0 EEb,b ∪∪=Β , где 0b  — начальная вершина ГСА,  

Eb  — конечная вершина ГСА, 1E  — множество операторных вершин, где ME1 = ,  

2E  — множество условных вершин. В вершинах 1q Eb ∈  записаны наборы микроопераций 
Y)b(Y q ⊆ , где { }N1 y,...,yY =  — множество микроопераций. В вершинах 2q Eb ∈  записаны 

элементы множества логических условий { }L1 x,...,xX = . Пусть ГСА Г является линейной, то 
есть включает более 75% операторных вершин [1]. 
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Пусть для ГСА Г сформировано множество ЭОЛЦ { }G1,...,C αα= . Напомним, что 
ЭОЛЦ является последовательностью операторных вершин, для каждой из пары соседних 
компонент 1ji Eb,b ∈  существует дуга 〈bi, bj〉 ∈ E [6]. Цепь является элементарной, если она 
имеет только один вход. Определения ЭОЛЦ, их входов и выходов можно найти в [7].  

Каждая вершина 1q Eb ∈  соответствует микрокоманде qMI , которая хранится в ячейке 
управляющей памяти (УП) с адресом )b(A q . Для адресации M микрокоманд достаточно 
 ⎡ ⎤MlogR 2=   (1) 
переменных. Поставим в соответствие ЭОЛЦ Cg ∈α  двоичный код )(K gα  разрядности 
 ⎡ ⎤GlogR 2C = .  (2) 
Используем для кодирования ЭОЛЦ переменные τ∈τr , где CR=τ . Пусть ЭОЛЦ Cg ∈α  
имеет gF  компонент и пусть )F...,,Fmax(Q G1= . Тогда любая компонента ЭОЛЦ может быть 
представлена двоичным кодом )b(K q  разрядности 
 ⎡ ⎤QlogR 20 = .  (3) 
Используем для кодирования ЭОЛЦ переменные TTr ∈ , где 0RT = . В этом случае адрес 

)b(A q  может быть представлен следующим выражением: 
 )b(K)(K)b(A qgq ∗α= . (4) 
В выражении (4) подразумевается, что Cg ∈α  и qb  является некоторой компонентой этой 
ЭОЛЦ. Знак «*» означает операцию конкатенации. 

Закодируем компоненты каждой ЭОЛЦ следующим образом. Пусть первая 
компонента имеет вид, десятичный эквивалент которого равен 0, вторая — 1 и так далее. В 
результате выполняется естественная адресация микрокоманд [6], соответствующих 
компонентам каждой ЭОЛЦ Cg ∈α . 

Если для ГСА Г выполняется условие 
 RRR C0 =+  , (5) 
то для реализации соответствующего алгоритма управления целесообразно использовать 
модель КМУУ 1U  (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Структурная схема КМУУ U1 

 
Это устройство функционирует следующим образом. По сигналу Start содержимое 

регистра RG и счетчика CT обнуляется, что соответствует адресу первой микрокоманды 
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микропрограммы. Одновременно триггер выборки TB устанавливается в единичное 
состояние, при этом Fetch=1. Если Fetch=1, то это разрешает чтение микрокоманд из УП. 

Если считанная микрокоманда qMI  не соответствует выходу ЭОЛЦ Cg ∈α , то 
одновременно с микрооперациями )b(Yy qn ∈  формируется переменная 0y . Если 1y0 = , то 
по сигналу синхронизации Clock содержимое CT увеличивается на единицу. Таким образом, 
происходит адресация очередной микрокоманды, соответствующей очередной компоненте 
ЭОЛЦ Cg ∈α . Если выход ЭОЛЦ Cg ∈α  достигнут, то 1y0 = . При этом блок адресации 
микрокоманд (БАМ) формирует функции  
 ),X( τΨ=Ψ . (6) 
По сигналу Clock в RG заносится код ЭОЛЦ, а счетчик CT обнуляется. Содержимое RG и CT 
соответствует адресу микрокоманды первой компоненты ЭОЛЦ Ci ∈α . Функционирование 
продолжается до формирования переменной Ey , соответствующей окончанию алгоритма. 
Если 1yE = , то Fetch=0, выборка микрокоманд прекращается. 

Предлагаемый метод ориентирован на уменьшение площади блока БАМ. Рассмотрим его 
матричную схему (рис. 2). Схема включает конъюнктивную матрицу 1M  и дизъюнктивную 
матрицу 2M . Матрица 1M  реализует H термов FFh ∈ , входящих в функции (6). 
 

Ψ
τ

 
Рисунок 2 — Матричная схема блока БАМ КМУУ U1 

 
При этом терм hF  определяется следующим образом:  
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В формуле (7) первый член соответствует коду ЭОЛЦ Cg ∈α , из выхода которой 
осуществляется h-й переход. При этом }1,0{lgr ∈ — значение r-го разряда кода )(K gα , 

r
0
r τ=τ , r

1
r τ=τ  ( cR,1r = ). В частном случае значение grl  может быть неопределенным, при 

этом переменная τ∈τr  не входит в терм .Fh  Второй член формулы (7) соответствует 
конъюнкции логических условий, определяющих h-й переход. Этот терм определяется 
формулой перехода [7]. Например, из формулы  

131211615213212 FFFxxxxx ∨∨=α∨α∨α→α  
следует, что 2111 xxX = , 2112 xxX = , 113 xX = . 

Матрица 2M  реализует функции (6), определяемые следующим образом: 

 hrh

H

1hr FCD
=
∨=  )R,1r( C= .  (8) 

В формуле (8) }1,0{Crh ∈  и 1Crh = , если и только если терм hF  входит в функцию Ψ∈rD .  
Площадь блока БАМ определяется суммой площадей )M(S 1  и )M(S 2  матриц 1M  и 

2M  соответственно. Эти площади принято определять в условных единицах [7]: 
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Отметим, что КМУУ 1U  является автоматом Мура. Как правило, параметр H значительно 
превосходит число переходов 0H  эквивалентного автомата Мили. Из анализа формулы (9) 
следует, что параметр L не может быть уменьшен, так как он определяется исходной ГСА Г. 
Таким образом, площадь блока БАМ можно уменьшить, если уменьшить число термов в 
системе (8) и/или число кодирующих переменных. Этого можно достичь благодаря наличию 
псевдоэквивалентных ЭОЛЦ [8]. 

Основная идея предлагаемого метода 
Напомним, что ЭОЛЦ C, ji ∈αα  называются псевдоэквивалентными ЭОЛЦ [1,7], если 

их выходы связаны со входом одной и той же вершины ГСА Г. Так как блок БАМ не 
формирует переходы для ЭОЛЦ, связанных с конечной вершиной Eb , то построим 
множество CC1 ⊆ . Пусть ЭОЛЦ 1g C∈α , если ее выход не связан дугой с вершиной Eb . 
Найдем разбиение { }I1C B...,,B=Π  множества С на классы псевдоэквивалентных ЭОЛЦ. 
Закодируем ЭОЛЦ Cg ∈α  кодами )(K gα  так, чтобы для максимального возможного числа 
классов CiB Π∈  выполнялось условие 
 1ni = .  (10) 
Здесь in  определяется числом обобщенных интервалов CR -размерного булева пространства, 
содержащих ЭОЛЦ класса CiB Π∈ . Назовем такое кодирование ЭОЛЦ оптимальным. 

Представим множество CΠ  в виде объединения множеств 1
CΠ  и 2

CΠ . Пусть 1
CiB Π∈ , 

если условие (10) выполняется. В противном случае 1ni >  и 2
CiB Π∈ . Пусть 1G 2

C2 +Π= . 

Закодируем классы 2
CiB Π∈  кодами )B(K i  разрядности 

 ⎡ ⎤22B GlogR =   (11) 
и используем для кодирования переменные zzr ∈ , где BRz = . 

Построим следующую систему функций для классов 2
CiB Π∈ : 

 ggi

G

1gi CB α∨=
=

.  (12) 

В (12) булева переменная 1Cgi = , если и только если ig B∈α . Система (12) является основой 

для построения таблицы преобразователя кодов ЭОЛЦ в коды классов 2
CiB Π∈ . Из таблицы 

может быть получена система термов 0A , где терм gA  соответствует некоторому интервалу, 
включающему ЭОЛЦ ig B∈α : 

 grC l
r

R

1rgA τ∧=
=

.  (13) 

В (13) ,*}1,0{lgr ∈  — значение r-го разряда соответствующего интервала, r
0
r τ=τ , r

1
r τ=τ , 

1*
r =τ  ( cR,1r = ). Терм (13) входят в функции zzr ∈ , кодирующие классы 2

CiB Π∈ : 

 ggr

G

1gr ACz
=
∨=  )R,1r( B= .  (14) 

В (14) }1,0{Cgr ∈  и 1Cgr = , если терм gA  входит в функцию zzr ∈ . Число термов gA  зависит 
от результата оптимального кодирования ЭОЛЦ. 

Предлагаемый в работе метод приводит к КМУУ 2U , матричная схема которого 
показана на рис. 3. 
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Ψ τ

 
Рисунок 3 — Структурная схема КМУУ 2U  

 
В КМУУ 2U  блок БАМ состоит из трех матриц. Матрица 1

1M  реализует термы 
1

h FF ∈ , определяющие переходы из ЭОЛЦ классов 1
CiB Π∈ : 

 ),x(FF 1
hh τ=  )H,1h( 1= .  (15) 

Термы 1
h FF ∈  имеют вид (7), при этом xx1 ∈  и 1

1 Lx = . Матрица 2
1M  реализует термы 

2
h FF ∈ , определяющие переходы из ЭОЛЦ классов 2

CiB Π∈ : 

 h
l

r

R

1rh XzF irB
⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ∧=
=

 ( 2H,1h = ).  (16) 

В (16) первый член соответствует коду )B(K i  класса 2
CiB Π∈ , },1,0{lgr ∗∈  — значение r-го 

разряда кода )B(K i  r
0
r zz = , r

1
r zz = , 1zr = . При этом xx2 ∈  и 2

2 Lx = . Матрица 2M  
реализует систему функций Ψ , зависящую от термов вида (15) и (16). Эта матрица имеет 

021 HHH =+  входов, что дает площадь C02 RH)M(S = . 
Кроме того, матрица 2

1M  формирует переменную 1Cy . Если 1y 1C = , то все термы (16) 
равняются нулю и функции Ψ  зависят от термов (15). Это значит, что один из кодов, 
образуемых переменными zzr ∈ , должен быть использован для формирования признака 

1
CiB Π∈  (то есть 1y 1C = ). Этим определяется добавление единицы к 2

CΠ  для определения 

2G  и BR . Обозначим этот дополнительный код как )(K 1
CΠ .  

Матрица 3M  реализует термы системы }y,y{Y E0∪ , а матрица 4M  — сами функции 
этой системы. Матрица 5M  реализует термы (13), а матрица 6M  — функции (14). Таким 
образом, матрицы 5M  и 6M  образуют преобразователь кодов (ПК). 

Предложенный метод позволяет уменьшить площадь БАМ. При этом суммарная 
площадь матриц 1

1M  и 2
1M  может быть меньше. Чем в эквивалентном автомате Мили. 

Уменьшение возможно при выполнении условия ∅=∩ 21 xx . Однако в КМУУ 2U  
присутствует блок БПК, потребляющий некоторые ресурсы кристалла. Очевидно, что метод 
может быть применен, если уменьшение площади блока БАМ превышает площадь блока ПК. 

Метод синтеза КМУУ U2 

В настоящей работе предлагается метод синтеза схемы КМУУ 2U  на заказных 
матрицах. Метод включает следующие этапы: 

1. Формирование множества ЭОЛЦ C  и 1C  по исходной граф-схеме алгоритма Γ . 
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2. Определение параметров R , 0R  и CR . Если условие (5) выполняется, то процесс 
синтеза продолжается. 

3. Формирование разбиения CΠ  множества ЭОЛЦ 1C  на классы 
псевдоэквивалентных ОЛЦ. 

4. Кодирование ОЛЦ Cg ∈α  и их компонент. 
5. Формирование содержимого управляющей памяти. 
6. Формирование множеств 1

CΠ  и 2
CΠ . Кодирование классов 2

CiB Π∈ . 
7. Формирование системы обобщенных формул переходов S  и разбиение ее на 

подсистемы 1S  и 2S . 
8. Формирование таблицы переходов для классов 1

CiB Π∈  по системе 1S . 
Построение системы функций )X,(τΨ=Ψ . 

9. Формирование таблицы переходов для классов 2
CiB Π∈  по системе 2S . 

Построение системы функций )X,Z(Ψ=Ψ . 
10. Построение таблицы преобразователя кодов и формирование системы ( )τ= ZZ . 
11. Реализация КМУУ на заказных матрицах по полученным системам функций. 
Рассмотрим некоторые этапы синтеза. Пусть для некоторой ГСА  1Г  имеем 48M = , 

6R = , 14G = , 4RC = , 2R0 = . Таким образом, { }41 D...,,D=Ψ , { }41 ...,, ττ=τ , { }21 T,TT = , 
условие (5) выполняется и применение моделей 21 UU −  имеет смысл. Пусть 

{ }61C B...,,B=Π , { }531
1
C B,B,B=Π  и { }642

2
C B,B,B=Π . Таким образом, 4G2 = , 2RB = , 

{ }21 z,zz = . Пусть 00)(K 1
C =Π , 01)B(K 2 = , 10)B(K 4 =  и 11)B(K 6 = . 

Пусть система 1S  включает формулу перехода 
 17114214213 bxbxxbxxB ∨∨→ , (17) 
где 010*)B(K 3 = , 100000)B(A 4 = , 010100)B(A 14 = , 101000)B(A 17 = . Напомним, что 
формулы вида (17) включают только входы ЭОЛЦ, поэтому для адресов соответствующих 
микрокоманд младшие 0R  разрядок равняются нулю. 

Таблица переходов для классов 1
CiB Π∈  имеет столбцы: iB , )B(K i , )b(A q , hX , hΨ , h, 

смысл которых очевиден. Для формулы (17) часть этой таблицы представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 — Фрагмент таблицы переходов для формулы (17) 

iB  )B(K i  )b(A q  hX  hΨ  h  

3B  *010 
100000 21xx  1D  1 
010000 21xx  2D  2 
101000 

1x 31DD  3 
 

Из табл. 1 имеем систему термов (15): 1C214321 yxxF τττ= , 1C214322 yxxF τττ= , 

1C14323 yxF τττ= . В общем случае эта таблица имеет 1H  термов, входящих в функции Ψ∈rD . В 
нашем случае формируются подфункции 311 FFD ∨= , 22 FD = , 33 FD = . При этом термы 1

h FF ∈  
реализуются на матрице 1

1M , а сами функции Ψ∈rD  — на матрице 2M . 
Пусть система 2S  включает формулу перехода 

 2033336 bxbxB ∨→ , (18) 
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где 01)B(K 6 =  (как было сделано ранее), 110000)b(A 33 =  и 010100)b(A 20 = . Таблица 
переходов для классов 2

CiB Π∈  практически имеет те же столбцы, что и таблица для классов 
1
CiB Π∈ . Для формулы (18) часть этой таблицы представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2 — Фрагмент таблицы переходов для формулы (18) 

iB  )B(K i  )b(A q  hX  hΨ  1Cy  h  

6B  11 
110000 3x  21DD  — 1 
010100 3x  42DD  — 2 

 
Из табл. 2 имеем термы (16): 1211 xzzF = , 3212 xzzF = , а также функции 11 FD = , 

212 FFD ∨= , 24 FD = . Отметим, что переменная 211C zzy = . Таким образом, разница в табл. 1 и 
табл. 2 заключается в наличии в табл. 2 столбца 1Cy . Термы 2

h FF ∈  и переменные 1Cy  
формируются матрицей 2

1M , а функции Ψ∈rD  — матрицей M2. 
Пусть { }4322 ,,B ααα= , { }11109874 ,,,,B ααααα= , { }14136 ,B αα= , пусть коды ЭОЛЦ 

Cg ∈α  совпадают с двоичным эквивалентом их индекса. Из этих кодов можно найти, что 
класс 2B  определяется интервалом [0010,0011] = 001* и 0100, класс 4B  — 
[1000,1001,1010,1011]=10** и 0111, а класс 6B — интервалами 1101 и 1110. Итак, таблица 

ПК включает 6K =  строк, каждая из которых соответствует терму kA  ( K,1k = ). Таблица 
ПК включает столбцы kA , )A(K k , iB , )B(K i , kz , k, смысл которых ясен из табл. 3. 
 

Таблица 3 —Таблица ПК КМУУ 2U  

kA  )A(K k  iB  )B(K i kz  k 
1A  001* 2B  01 2z  1 
2A  0100 2B  01 2z  2 
3A  10** 4B  10 1z  3 
4A  0111 4B  10 1z  4 
5A  1101 6B  11 21zz  5 
6A  1110 6B  11 21zz  6 

 
Из этой таблицы имеем термы (13), например, 3211A τττ= , 43212A ττττ= , 213A ττ= , а 

также функции (14): 65431 AAAAz ∨∨∨= , 65212 AAAAz ∨∨∨= . Термы (13) реализуются 
матрицей 5M , а функции (14) — матрицей 6M . 

Заключение  
В работе предложен метод, позволяющий уменьшить площадь матричной реализации 

КМУУ с элементарными цепями. Этот метод основан на использовании двух источников 
кодов классов ЭОЛЦ. При этом матрица термов схемы адресации КМУУ разбивается на две 
части. Такой подход гарантирует уменьшение числа термов в схеме адресации до величины, 
определяемой эквивалентным автоматом Мили.  

Предложенный метод применим только для линейных граф-схем алгоритма при 
выполнении условия (5). Если условие (5) не выполняется, то площадь матриц 3M  и 4M  
резко увеличивается, и применение предложенного метода становится нецелесообразным. 
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Научная новизна статьи заключается в модификации метода синтеза КМУУ с 
элементарными цепями. Внесенные изменения позволяют использовать несколько 
источников кодов ЭОЛЦ. 

Практическая значимость результатов работы заключается в уменьшении площади, 
занимаемой схемой КМУУ на кристалле. Это позволяет удешевить реализацию логических схем 
КМУУ, а также размещать более сложные цифровые системы на кристаллах меньшей площади. 
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О.О Баркалов, І.Я. Зеленьова, С.О. Цололо. Зменшення площі матричної схеми пристрою 
керування з елементарними ланцюгами. У роботі запропоновано спосіб зменшення площі 
блоку адресації композиційного мікропрограмного пристрою керування з елементарними 
ланцюгами. В основі методу лежить ідея використання двох джерел кодів 
псевдоеквівалентних елементарних операторних лінійних ланцюгів. У цьому випадку 
матриця термів схеми адресації пристрою управління розбивається на дві частини, що 
гарантує зменшення числа термів у логічній схемі.  
Ключові слова: композиційний мікропрограмний пристрій керування, замовна матриця, 
матрична реалізація, елементарні ланцюги. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ КОМПОНЕНТ 
ПИЛОГАЗОВОЇ СУМІШІ НА ПОРІГ ВИБУХОВОСТІ В УМОВАХ  

ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 

Розглянуто та проаналізовано вплив вугільного пилу та метану на загальний поріг 
вибуховості пило-газової суміші, встановлені граничні значення концентрацій компонентів 
пило-газової суміші в атмосфері вугільних шахт. Складено структурну схему 
комп’ютеризованої системи вимірювання концентрації пило-газових сумішей в шахті.  
Ключові слова: вугільний пил, метан, концентрація, дисперсність, вибуховість, канал 
вимірювання. 

Загальна постановка проблеми. За останні роки в наслідок інтенсифікації 
технологічного процесу видобутку вугілля, а також підчас очисних та підготовчих робіт в 
гірничих виробках все більш глибоких горизонтів спостерігається різке зростання 
пилоутворення і газоносності шахт, що сприяє підвищенню небезпеки вибухів. Для 
забезпечення безпеки умов праці робітників на вугільних шахтах необхідно ефективно 
робити вимірювання концентрації вугільного пилу, тому що пил, знаходячись у зваженому 
стані, у суміші з метаном, утворює вибухову систему. Вибух зваженого в повітрі вугільного 
пилу може відбутися від електричної іскри, від розпечених часток вибухових речовин, що 
вилітають зі шпуру та від інших джерел займання. 

Постановка задач дослідження 
Для створення ефективної комп’ютеризованиої системи оперативного контролю та 

вимірювання концентрації складових пило-газової суміші атмосфери вугільних шахт 
необхідно вирішити наступні задачі: 

– дослідити та проаналізувати вплив дестабілізуючих чинників рудничної 
атмосфери на результати вимірювань концентрації пилу; 

– врахувати вплив метану на загальний поріг вибуховості пило-газової суміші; 
– дослідити динаміку розповсюдження та розподілення концентрації пилу по 

довжині виробки. 
Рішення задач і результати досліджень. Вибуховість вугільного пилу визначається 

фізико-хімічними властивостями шахтного пласта, що розробляється і гірничими технічними 
умовами, при яких можливо протікання вибуху. До фізико-хімічних властивостей 
відносяться: стадія метаморфізму вугілля, яку кількісно можна виразити виходом летючих 
речовин, вміст золи і вологи у вугіллі, дисперсність вугільного пилу, що витає та відклався. 

До гірничих технічних умов відносяться: концентрація зваженого вугільного пилу та 
що відклався в гірничій виробці, джерело запалювання, вміст метану в атмосфері вугільної 
шахти. Вплив цих чинників на ступінь вибуховості вугільного пилу різний, проте відомо, що 
із зростанням летючих речовин вибуховість пилу зростає. Існують також граничні значення 
виходу летючих, при яких пил перестає вибухати. Граничні межі вибуховості вугільного 
пилу в окремих шахтах України та інших країн приймаються різними, в залежності від 
вмісту інертних речовин у вугільно-пиловій суміші. 
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В Україні згідно діючим у вугільних і сланцевих шахтах Правилам безпеки до 
небезпечних за вибухом пилу відносяться пласти вугілля з виходом летючих речовин 15 % і 
більш, а також пласти вугілля (окрім антрацитів) з  меншим виходом летючих, вибуховість 
пилу яких встановлена лабораторними випробуваннями. Це обґрунтовано систематичним 
аналізом даних випробувань вугільного пилу на вибуховість [1–3], результати якого показані 
на рисунку 1. З графіка випливає, що при %6≤daf

cV  всі випробувані проби вугільного пилу 
невибухові. При збільшені виходу летючих речовин частота появи невибухових проб 
знижується, а при %15=daf

cV  і більш всі проби пилу виявлялися вибуховими. 

0,75

0,50

0,25

0
4 6 8 10 12 14

n, долі од.

Vc    ,%daf

Рисунок 1 — Залежність частоти n появи  
невибухового вугільного пилу від виходу  

летючих речовин daf
cV  

Рисунок 2 — Залежність вмісту метану в 
газоподібних продуктах піролізу вугілля  
V, мл/г, від виходу летючих речовин daf

cV  

Значні відхилення в граничних межах вибуховості вугільного пилу в Україні та закордоном 
пояснюються відмінністю методик визначення виходу летючих речовин і вибуховості пилу. Разом з 
тим слід зазначити, що вугільний пил шахтних пластів з виходом летючих речовин 6 % і менш 
згідно прийнятим як у нас, так і закордонним методикам випробувань є невибуховою. При змісті 
летучих більш 15 % вибуховість пилу швидко зростає. Найбільш небезпечним вважається вугільний 
пил з виходом летучих речовин від 27 до 35 %. 

Враховуючи те, що процес вибуху вугільного пилу протікає швидко, за час підготовки до 
нього частки пилової хмари прогріваються до температури значно  меншій, ніж температура 
джерела запалювання. Піроліз пилу відбувається в низькотемпературному режимі, а газоподібні 
продукти характеризуються високим змістом метану, його гомологів і неграничних вуглеводнів. 
Останнє дає можливість вважати, що основний компонент газоподібних продуктів піролізу, що 
визначає вибуховість вугільного пилу — метан. Це підтверджується і тим, що із збільшенням виходу 
летючих речовин вміст СН4 в продуктах піролізу росте (див. рис. 2). 

Збільшення вибухового тиску може продовжуватися теоретично до стехіометричної 
суміші. У дійсності найбільший тиск при вибуху виходить у суміші з концентрацією трохи 
вище стехіометричної, тому що її швидкість горіння вище швидкості горіння 
стехіометричної суміші (найбільш палаюча суміш містить близько 10,5% метану). Це 
порозумівається тим, що при цій концентрації метано-повітряної суміші вона має 
максимальну нормальну швидкість горіння. При збільшенні концентрації вище 
стехіометричної виходять вибухові концентрації, але сила вибуху їх буде поступово 
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зменшуватися в результаті недостачі повітря. Недостачі повітря  в сумішах, ще більш 
багатих пальним, веде до того, що суміш утрачає здатність запалюватися. 

Для СН4 найвищою концентрацією, здатної запалюватися в суміші з повітрям, є 15% СН4. 
Вище цієї концентрації ніякі суміші СН4 з повітрям запалюватися не можуть, хоча в них є присутня 
деяка кількість повітря. З ростом кількості метану в повітрі від 5 до 15 % сила вибуху спочатку 
зростає, досягаючи максимуму при концентрації трохи більшої 9,5 %, а потім при подальшому 
підвищенні змісту метану зменшується. При дуже великій мірі запиленості відстань між окремими 
пилинками дуже мала, і тому така пилова хмара не вибухонебезпечна. Збільшуючи відстань між 
пилинками, ми досягаємо такого моменту, коли займання і вибух можливі. Ця концентрація 
називається верхньою межею вибуховості пилоповітряної суміші [1]. 

Подальше збільшення відстані між частинками до тих пір, поки вибух стає 
неможливим, призводить до так званої нижньої межі вибуховості. Значення нижньої та 
верхньої меж вибуховості залежать від хімічних та фізичних властивостей пилу. Для 
найнебезпечнішою вугільного пилу нижня концентраційна межа вибуховості дорівнює 
10 г/м3, а верхня — 2500 г/м3. Для сухого пилу жирного вугілля з частинками розміром 
близько 60 мкм концентраційна межа становить від 37 (нижня) до 1700 г/м3 (верхня). 

Залежність нижньої межі вибуховості пилу від виходу в ній летучих речовин з 
достатньою для практики точністю виражається емпіричним співвідношенням [3]: 

,/,5,32,133 3032,0045,0 мгAee s
ф

VV
відкл

daf
c

daf
c ⋅⋅+⋅= ⋅−⋅−δ                                (1) 

де відклδ  — нижня концентраційна межа вибуховості вугільного пилу шахтного пласта, г/м3; 
daf

cV — вихід летючих речовин, %; s
фA  — вміст негорючих речовин у пластовій пробі вугілля 

(зольність вугілля), %. 
Характеристика )( daf

cвідкл Vδ  при фіксованих значеннях s
фA  показана на рисунку 3, з 

якого випливає, що при збільшенні негорючих речовин у суміші з пилом, концентраційна 
межа вибуховості зменшується. Найбільш руйнівним є вибух пило-повітряної суміші, що 
містить 300 г пилу в 1м3 повітря. 

Експериментом ВостНІІ встановлено, що концентрація пилу в призабійному просторі 
при роботі прохідницького комбайна сягає 20 ... 25 г/м3, очисного — 50...70 г/м3. При 
наявності у виробці метану нижня концентраційна межа вибуховості вугільного пилу 
знижується і визначається за наступною емпіричною формулою: 

,/, 369,0 4 мгe CHС
відклММВ

⋅−⋅= δδ                                              (2) 

де відклδ  — нижня концентраційна межа вибуховості пиловугільної суміші, г/м3;  

4CHC  — концентрація метану в суміші, причому %24 ≤CHC . 
На рисунку 4 показані залежності, які демонструють вплив наявності метану в 

атмосфері вугільної шахти на концентраційну межу вибуховості: навіть при незначній 
концентрації метану (1%) вибуховість пило-повітряної суміші збільшується вдвічі, при 2% 
— у чотири рази. Отже, при наявності у виробці метану вугільний пил може вибухнути при 
концентрації 4 ... 5 г/м3, тобто такої концентрації, яка може бути на робочому місці в процесі 
виконання прохідницького циклу. Тому, згідно з Правилами безпеки, концентрація метану на 
робочому місці не повинна перевищувати 2%, а вибухові роботи забороняється виконувати, 
згідно ЕПБ, при концентрації метану 1% і більше [3]. 

Таким чином, при фіксованому вмісті в потрійний суміші метану остання буде мати 
найбільшу займистість при певному вмісті в ній пилу. Називають цю потрійну суміш 
квазістехіометрічною — найбільш вибухова потрійна суміш. Для рішення проблем безпеки 
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гірських підприємств також необхідно визначення розподілу концентрації пилу уздовж 
виробки та за його перетином в статиці й у динаміці.  

Рисунок 3 — Залежність концентраційної межі 
вибуховості вугільного пилу від виходу 

летючих речовин daf
cV  

Рисунок 4 — Залежність концентраційної 
межі вибуховості вугільного пилу від 
виходу летючих речовин daf

cV  при 
наявності метану у виробці 

Стаціонарні поля концентрації пилу є однією з форм ідеалізації реальних процесів. 
При швидкостях руху повітря, менших деякого критичного значення (u < uкр ) коли зрив 
потоком часток пилу, що осіли на стінках виробок і ґрунту ще не відбувається, рух часток 
визначає взаємодією сили ваги та поля концентрації пилу, яка турбулентно дифундує у 
потоці. Розподіл концентрації пилу по довжині виробки також може бути описано 
наступною моделлю [4]. При русі газовзвісі по виробці, найбільш великі частки випадають з 
потоку; на одиниці її довжини осяде dCgdCS 1τϑ =  часток пилу за 1 секунду ( Sϑ — 
швидкість витання). На шляху dx  або за час udx /  з потоку випаде uxdCg /1τ  часток. З 
балансу кількості часток в об’ємі виробки 1)4/( 2 ×= ЕdV π  випливає [4]: 

C
ud

g
dx
dC

Е
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=
π

τ14 ,       ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= x

ud
grCxC
Еπμ

ρ
9
4exp)(

2

0 ,                         (3) 

де х — відстань, що проходять частки пилу, м; Еd — еквівалентний діаметр виробки, м; u — 
середня швидкість потоку, м/с; С0=С(0) — концентрація часток радіусу r у початковому 
перетину (х=0) виробки, мг/м3; ρ — щільність повітря, кг/м3;  
μ  — коефіцієнт динамічної в’язкості повітря при н.у., )/( смкг ⋅ . 

Залежність концентрації вугільного пилу (3) від зміни відстані від місця утворення 
пилу при варіації швидкості потоку та розміру часток показана на рисунках 5 та 6 
відповідно. З графіків видно, що дрібнодиспрсний пил поширюється виробкою на більш 
дальні відстані, ніж крупніший за розміром. 

Позначимо у залежності (3) через 
ud

grb
Еπμ

ρ
9
4 2

=  — коефіцієнт зниження концентрації пилу 

при віддаленні від первинного джерела пилу (початкового перетину виробки), м–1. Враховуючи 
концентрацію пилу )(xΘ , обумовлену присутністю вторинного розподіленого за всією довжиною 
виробки джерела пилу, який під дією повітряного потоку переходить з відкладеного до завислого 
стану, залежність (3) буде мати вид [4]: 

( ) )(exp)( 0 xxbCxC Θ+⋅−= .                                                   (4) 
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Рисунок 5 — Зміна концентрації вугільного 
пилу у виробці при швидкості потоку повітря 

u=0,5 м/с  

Рисунок 6 — Зміна концентрації 
вугільного пилу у виробці при швидкості 

потоку повітря u=1,5 м/с 

Концентрація пилу )(xΘ , що здимається, визначається при вирішенні диференційного 
рівняння масопереносу в умовах ступінчатого вхідного впливу як [5]:  

( )xb
u
xxx ⋅−=Θ exp)()( γ ,                                                   (5) 

де )(xγ  — здіймання пилу з одиниці об’єму на досліджуваному перетині гірничої виробки, 
мг/(м3·с), визначається як [5]: 
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де BP  — периметр досліджуваного перетину, м; крu  — швидкість повітряного струменя, при 
якій пил починає здійматись, 1,8…2 м/с; харu  — характерна швидкість повітря, коли основна 
маса пилу, який знаходиться під дією струменя, здіймається, м/с; tk  — час, за який пил 
осідав у досліджуваному перетині, с; a  — емпіричний коефіцієнт мг·с/м4;  

VP  — пиловідкладення в одиниці об’єму у досліджуваному перетині виробки за проміжок 
часу tk , мг/м3; крP  — критична кількість відкладеного пилу, при якій починається 
злежування і вся маса пилу не може знаходитись під дією повітряного струменя, мг/м3. 

При швидкості потоку смu /4=  залежності концентрацій (3), (4) та (5) вугільного 
пилу в повітрі від довжини виробки будуть мати такий вигляд як показано на рисунку 7. 

При аналізі функцій розподілу концентрацій пилу, наведених на рисунку 8 
встановлено, що максимальна концентрація пилу в повітрі виробки буде на відстані близько 
10–15 метрів від  початку перетину виробки (залежність )(xΘ ). Беручи до уваги відкладений 
пил, що здимається, при потоці повітря у виробці (залежність ))(,( xxC Θ ) певної швидкості 
маємо тенденцію до підвищення концентрації пилу в повітрі пропорційно швидкості пило-
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повітряного потоку в порівнянні із залежністю )(xC , без здимання пилу, що відклався. При 
наявності метану, поріг вибуховості буде знижено. 
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Рисунок 7 — Залежності концентрацій 
вугільного пилу в повітрі від довжини 

виробки 

Рисунок 8 — Об’ємна залежність коефіцієнта 
вибухобезпеки від концентрацій метану та 

вугільного пилу 

Інтенсивність відкладення пилу Р по мережі гірничих виробок змінюється в широких 
межах: від часток грама до декількох кілограм на 1 м3 обсягу видобутку на добу. 
Інтенсифікація і концентрація гірських робіт сполучена з різкою зміною факторів, що 
визначають інтенсивність відкладення пилу (швидкість руху повітря, концентрація пилу, 
збільшення машинного часу тощо).  

При основному технологічному процесі тривалістю (2–3) години у зміну і 
комплексному гідрообезпилюванню запиленості повітря в робочій зоні складе (250–
1100) мг/м3, а у вихідному вентиляційному потоці (100–370) мг/м3 [5]. При такій запиленості 
та витраті повітря через очисний забій (1500 – 2000) м3/хв інтенсивність відкладення пилу у  
виробках, що примикають, складає (800 – 1500) мг/м3 на добу [6]. Для більшості 
гірничотехнічних умов шахт Донбасу при такій інтенсивності відкладення пилу 
періодичність виконання робіт з попередження вибухів вугільного пилу складе від 0,010 до 
0,025 доб., тобто через кожні (15 – 30) хв. роботи машин і механізмів необхідно проводити 
профілактичні вибухозахисні заходи.  

Підбиваючи підсумки проведених досліджень, була побудована залежність коефіцієнта 
вибухобезпеки КВБ виробки [7] від концентрацій метану та вугільного пилу при рівнях виходу 

летучих 
daf

cV = 15 %; зольності s
фA = 10 % та вологонасиченості Влγ = 3 г/м3  (рис. 8). З рисунку 

випливає, що при вагомій запиленості (більш 10 мг/м3) та концентрації метану 2 % і більше виникає 
реальна загроза вибуху пило-газової суміші у шахтній виробці, чому свідчить зниження коефіцієнта 
вибухобезпеки нижче рівня  КВБ = 2. 

Розробка комп’ютеризованої системи вимірювання концентрації пило-газових сумішей є 
актуальною задачею забезпечення безпеки працівників вугільної промисловості. З огляду на те, які 
фактори впливають на критерій вибуховості газових сумішей, запропонований алгоритм роботи 
приладу (рис. 9), що повинен забезпечити контроль та прогнозування небезпечних ситуацій у 
виробці вугільних шахт. З алгоритму випливає те, що система повинна мати такі функціональні 
блоки, з огляду на те, які параметри потрібно вимірювати для ефективної роботи системи, а саме: 
канали вимірювання вологості, температури, канали вимірювання концентрації метану, пилу, 
аналого-цифровий перетворювач, мікропроцесорний блок аналізу та управління, блок очистки 
оптичних вузлів. 
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Початок

Вимірювання вологості
повітря в, г/м3; температури

Т, град. С

Аналіз параметрів складових пилогазової 
суміші: концентрації пилу – СС, г/м3, метану –

ССН4, об.%, дисперсійний склад пилу

Перевищення 
граничних 

концентрацій

Аварійне знеструмлення вироблення Очистка оптичних вузлів від забруднення

Компенсація дестабілізуючих впливів на 
результат вимірювання Кінець

Опитування каналів 
вимірювання концентрації 

пилу та метану

Розрахунок вірогідності настання 
вибухонебезпечної ситуації в шахті

1

2

3

4

5 +-

67

8

 
Рисунок 9 — Алгоритм роботи комп’ютеризованої системи  

вимірювання концентрації газових сумішей 

Подальше детальне вивчення та дослідження впливу дестабілізуючих факторів 
атмосфери вугільної шахти допоможе максимально точно корегувати похибки, що 
виникають при вимірюванні концентрації пило-газової суміші. 

Висновки 
1. Розглянуто та проаналізовано вплив вугільного пилу і метану на загальний поріг 

вибуховості пило-газової суміші, що дозволить підвищити вірогідність визначення вибуховості та 
забезпечити прогнозування  вибухонебезпечної ситуації в умовах вугільних шахт. 

2. Встановлені граничні значення концентрацій компонентів пило-газової суміші при 
яких може виникнути вибухонебезпечна ситуація у виробці шахти та доказано на прикладі 
побудованих характеристик, що при наявності незначної концентрації метану (до 2%) у 
суміші з пилом межа вибуховості істотно зростає. 
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3. Виведена залежність розподілення концентрації пилу за довжиною виробки 
вугільної шахти від початку перетину виробки при зміні швидкості потоку, розміру часток 
пилу, яка враховує здимання пилу, що відклалася на ґрунті виробки. 

4. Складений алгоритм роботи комп’ютеризованої системи вимірювання концентрації 
складових газових сумішей відповідно до якого надалі треба ставити вимоги до окремих 
функціональних блоків приладу. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ КАНАЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ  
РАДИОСИГНАЛОВ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ 

Рассматривается методика метрологической аттестации измерительных каналов инфор-
мационно-измеряющей системы радиотехнического комплекса объектов пассивной локации. 
Приведены оценки дисперсии ошибки измерения частоты при приёме нестационарных сиг-
налов.  
Ключевые слова: радиосигнал, стенд-имитатор, измерительный канал, метрологическая 
аттестация, нестационарный сигнал. 

Общая постановка проблемы 
Согласно концепции аттестации каналов информационно-измерительной системы 

станции радиотехнического контроля (РТК) «Кольчуга» [1] должны быть проведены поле-
вые испытания для выполнения целенаправленных метрологических экспериментов. Страте-
гия проводимых экспериментов должна предусматривать использование частотного диапа-
зона, охватывающий все свойства и характеристики сигналов радиолокационных станций 
(РЛС), зондирующие посылки которых не сводятся к импульсу с монохроматическим запол-
нением. Это дает основание на получение дополнительной информации об источниках излу-
чения по результатам анализа тонкой спектральной структуры текущих спектров зондирую-
щих посылок. 

Постановка задачи исследования 
Экспериментам по аттестации каналов измерения предшествует предварительная под-

готовка технических средств и стенда имитатора. Такая подготовка выполняется в соответ-
ствии с основными положениями РТК метрологической аттестации каналов измерения дли-
тельности и периода следования зондирующих импульсов, и включают: 

- развертывание станции и стенда-имитатора в полевых условиях; 
- подготовку к работе и контроль основных параметров станции и стенда-имитатора 
штатными средствами согласно инструкциям по эксплуатации; 
- оценку уровня паразитных (фоновых) излучений стенда-имитатора; 
- оценка коэффициента стоячей волны (КСВ) в антенном фидере стенда-имитатора в 
выбранных частотных диапазонах; 
- задание уровней радиоизлучения стенда, обеспечивающих постоянство соотношение 
сигнал-шум на входе акустооптического анализатора спектра (АОАС). 
Основные результаты работы 
Развертывание станции и стенда-имитатора. Станция радиотехнического контроля (машина 

1) и стенд-имитатор (машина 2), приведенные на рис. 1, развертываются на ровной горизонтальной 
площадке на расстоянии 50м вдали от линий электропередач, ограждений, опор, стен и других объ-
ектов, способных эффективно отражать излучение стенда-имитатора. Между антеннами станции и 
стенда должны выполняться условия прямой видимости. Не допускаются в пределах диаграммы на-
правленности антенны стенда пребывание деревьев, опор, транспортных средств и других объектов, 
способных создать радиотень или отражение радиоволн. 
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1 – машина 1; 2 – машина 2; 
3 – зеркало отражателя; 4 – визир; 
5 – антенна БТА–5М, БТА–6М; 

6 – фокус зеркала; 7 – блок БА; 8 – антенна КС; 
9 – откидная мишень на блоке БА; 
10 – метки белого цвета на колене МУ 

Рисунок 1 — Экспериментальная установка 
 

После развертывания станции радиотехнического контроля и стенда – имитатора на 
местности производится их подготовка к работе и контроль основных параметров штатными 
средствами согласно инструкциям по эксплуатации. Оценивается работоспособность ИИС 
станции и генератора СВЧ радиоимпульсов стенда. 

Оценка уровня фоновых излучений. При выключенном стенде станцией оценивается радио-
частотная обстановка в окрестности выбранного полигона, где планируется проведение измерений. 
Не допускаются посторонние радиочастотные излучения со стороны размещения стенда-имитатора. 
Далее производится оценка уровня фоновых (паразитных) излучений стенда-имитатора. Для этого 
антенны станции и стенда ориентируются друг на друга. К выходу стенда вместо антенны подклю-
чается согласованная нагрузка, устанавливается уровень выходной мощности генератора соответст-
вующим уровню, поддерживаемому при выполнении основных измерений, и запускается режим 
последовательного генерирования сетки частот тестовых сигналов, излучаемых при  основных из-
мерениях. Станция радиотехнического контроля переводится в режим поиска источников радиочас-
тотных излучений из  направления стенда-имитатора. Частотный диапазон поиска – полный диапа-
зон частот станции. Результаты поиска должны подтвердить отсутствие каких-либо излучений со 
стороны стенда-имитатора. При обнаружении излучений необходимо установить причину его воз-
никновения: некачественное соединение элементов радиотракта стенда; недостаточная развязка 
СВЧ цепей; низкое качество экранирования и т.д.,– и устранить ее. 

Оценка коэффициента стоячей волны. Оценка КСВ производится в антенном фидере 
стенда-имитатора в выбранном частотном диапазоне. Для этого к выходу стенда подключа-
ется антенна, обеспечивающая работу в выбранном диапазоне частот, регулировкой уровня 
выходной мощности генератора и затухания аттенюатора устанавливается уровень мощно-
сти падающей волны, достаточный для измерения КСВ. Генератор переводится в режим ге-
нерирования сетки частот в выбранном диапазоне, в процессе чего определяются макси-
мальные значения КСВ, которые не должны превышать заданных уровней мощностей ис-
точников радиоизлучения (ИРИ) типовых объектов: самолетные РЛС; РЛС ПВО и наземных 
служб; РЛС средств военно-морского флота [2]. 

Задание уровней радиоизлучения стенда-имитатора. Производится задание уровней радио-
излучения стенда, обеспечивающих постоянство соотношение сигнал-шум на входах формировате-
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лей измерителей длительности и периода следования зондирующих импульсов. Для этого генератор 
стенда переводится в режим генерирования непрерывных гармонических сигналов с частотами, со-
ответствующими сетке частот выбранного частотного диапазона, затухание, вносимое аттенюато-
ром, увеличивается до значений прядка 10дБ или более того. Изменением программно задаваемых 
уровней выходной мощности генератора обеспечивается необходимое соотношение сигнал-шум на 
входах формирователей измерителей длительности и периода зондирующих импульсов ИИС. При 
этом оператор, работающий на стенде – имитаторе пользуется информацией, поступающей с ИИС 
станции радиотехнического контроля. 

Метрологическая аттестации каналов измерения длительности и периода следования 
зондирующих импульсов. После выполненной подготовки производится оценивание качест-
ва измерения длительности и частоты заполнения зондирующих импульсов. Для этого стенд-
имитатор переводится в режим генерирование импульсных последовательностей с про-
граммно заданными длительностей и частотами в выбранном диапазоне измерений. Уровни 
мощности импульсов установлены на предыдущем шаге подготовки измерений. На станции 
радиотехнического контроля измеряются и регистрируются периоды и длительности приня-
тых импульсов [3]. Результаты измерения сравниваются с соответствующими величинами, 
передаваемых импульсных последовательностей. Вычисленные отклонения используются 
для получения оценок погрешностей измерения на основе статистической обработки. 

Решающее значение на качество результатов оказывает длительность радиоимпульсов и за-
кон изменения частоты в пределах длительности радиоимпульса. Поэтому в ходе экспериментов 
производится оценивание погрешности измерения частоты для максимальных значений длительно-
сти радиоимпульсов maxt (квазистатический режим измерения), а затем, при минимальных значений 
длительности mint (динамический режим измерения), когда динамическая ошибка измерений дости-
гает своих предельно допустимых значений. При использовании АОАС необходимо учитывать осо-
бенности его работы, вызванные конечным временем восприятия радиосигнала [2]. С уменьшением 
длительности радиоимпульса резко ухудшается соотношение сигнал/шум в АОАС, что приводит 
практически к потере способности воспринимать сигналы и измерять его параметры. Снижение эф-
фективности акустооптического преобразования вызвано рядом таких эффектов, как нелинейной за-
висимости мощности дифрагированного лазерного излучения от длительности радиоимпульса и 
уменьшения энергии принимаемого полезного сигнала на один фоточувствительный элемент дат-
чика вследствие расширения спектра [4, 5]. Вышеуказанные эффекты приводят к тому, что без до-
полнительной обработки практически невозможно делать оценки несущей частоты для радиоим-
пульсов с длительностью меньше некоторой критической величины. 

Анализ условий повторяемости результатов при измерении частоты заполнения зондирую-
щих импульсов. Измерение частоты заполнения зондирующих импульсов в измерительных каналах 
ИИС осуществляется средствами акустооптического анализатора. Исследование свойств анализато-
ра показали, что основными составляющими, связанными с разбросом результатов измерения явля-
ется инструментальная и случайная составляющие погрешности измерений [2]. Измерения в реаль-
ных условиях, в том числе при выполнении метрологических экспериментов, требуют учета осо-
бенностей самого объекта измерений и их влияния на повторяемость получаемых результатов. К 
числу таковых следует отнести непостоянство параметров частотного заполнения зондирующего 
сигнала и конечное время проведения измерения. Конечность интервала приводит к отклонению 
экспериментальных данных от их вероятностных значений. Существенность этих факторов связано 
с тем, что выделенные типовые объекты ИРИ в процессе работы могут перестраивать не только час-
тоту излучения, но и длительность зондирующих импульсов. В комплексах пассивной локации для 
обнаружения и идентификации современных ИРИ попадают и интересующие нас объекты, частота 
сигналов которых является нестационарной случайной функцией [2], вероятностные параметры ко-
торой должны определятся не по одной, а по нескольким реализациям этой функции на определен-
ном интервале времени. При рациональном выборе интервала времени наблюдения (обнаружения) 
Тн можно получить минимальные отклонения экспериментальных значений, подтверждающих дос-
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товерность приёма. С учетом этого, дисперсия ошибки измерения частоты нестационарного случай-
ного процесса может быть определена, согласно [6, 7], следующим образом 

( ) ( )[ ]{ }[ ] 222
н

2 , ωωω σωωσ Δ+=−= ΔtMTtM ,   (1) 
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=Δ=Δ ωωωω – составляющая погрешности, связанная с 

систематическими изменениями частоты сигнала. 
С учетом того, что Δω(t) представляет стационарную и эргодическую функцию на ин-

тервале времени Тн , выражение для 2
ωσ Δ может быть приведено к виду 
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откуда следует, что при 1
н
<<

T
τ , функция корреляции ( )τωR  быстро затухает и, следователь-

но, ωσ Λ  убывает с ростом Тн как 
н

1
T

. Если величину математического ожидания отклоне-

ния нестационарной функции частоты аппроксимировать полиномом [6]: 
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где ka – коэффициенты аппроксимации, а N  – целое число, определяющее количество сла-
гаемых полинома, то систематическая составляющая, связанная с непостоянством частоты, 
может быть найдена из выражения: 
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Если ( )[ ] ( )[ ] 0=− tMtM '' ωω  или является линейной функцией 't , то 0=Δω , а в случае 
квадратичной зависимости имеем 12/2

2
2

нTa=Δ ω . 
Из приведенных результатов следует, что систематическая составляющая погрешно-

сти, связанной с нестационарностью функции частоты, растет с увеличением интервала из-
мерения Тн. Таким образом, погрешность определения среднего значения частоты может 
быть найдена по формуле: 

( ) ( ) ( )∫ Δ+−=Δ
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T
dRTT ωωω τττσ .    (5) 

В случае постоянства частоты измеряемого сигнала или изменения ее по линейному закону – ли-
нейная частотная модуляция, – дисперсия ошибки измерения определится следующим образом 

( ) ( ) ( )∫ −=Δ

н

0

2
нн/2

T

dRTT τττσ ωω .     (6) 

Задавшись требуемой величиной погрешности, меньшей какой-либо σω мин , из выражения (5) 
или (6) можно найти необходимый интервал времени измерения Тн, которое должно быть со-
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гласовано с ограничением на минимальное значение, связанное с временным разрешением 
обработки сигнала в акустооптическом спектроанализаторе. 

Выводы 
1. Предложена методика метрологических экспериментов по аттестации каналов из-

мерения основных параметров радиоимпульсов при их обнаружении РТК. 
2. Приведены оценки дисперсии ошибки измерения частоты нестационарного случай-

ного процесса и её составляющие погрешности, связанные с флуктуациями частоты и с сис-
тематическими изменениями частоты сигнала. 

3. Данные значения оценок дисперсии ошибки являются необходимыми для выбора 
интервала измерения источников радиоизлучения, обнаружения и идентификации класса или 
типа объектов пассивной локации. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНЗИСТОРНОГО  
КАСКАДА С ОБЩИМ КОЛЛЕКТОРОМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В  

МИКРОСХЕМОТЕХНИКЕ 

В статье предложена методика расчета для транзисторного каскада с общим 
коллектором. Методика включает в себя получение оптимальных параметров 
максимального коэффициента передачи тока и максимального КПД.  
Ключевые слова: оптимальные параметры, транзисторный каскад с общим коллектором, 
максимальный коэффициент передачи, максимальный КПД. 

Введение 
При разработке транзисторных усилительных каскадов некоторые величины не 

рассчитывают, а принимают. Из-за этого, как правило, результат получается далеко не 
оптимальный. Основные требования — коэффициент усиления, согласование входных и 
выходных сопротивлений — выполняются, а остальное как получится. 
 Однако при проектировании малогабаритной аппаратуры, а особенно в микросхемном 
исполнении, на первое место выходит коэффициент полезного действия (КПД), т.к. чем ниже 
КПД тем больше тепла надо отвести. 
 В литературе [1] рекомендуют строить транзисторные каскады так, чтобы в состоянии 
покоя напряжение на транзисторе примерно равнялось напряжению на основном резисторе 
(рис. 2.15а). КПД не рассматривается. 
 В пособии [2] напряжение на эмиттерном резисторе предлагают брать в 2 и более раз 
больше напряжения на транзисторе. Это позволит получить симметричным максимально  
возможный, и повысит КПД. Однако в указанном пособии не рассмотрено влияние входного 
делителя на коэффициент передачи тока в эмиттерном повторителе. 

В данной работе необходимо учесть все причины, влияющие на коэффициент 
передачи тока и КПД. 
 Требуется разработать такие методы расчета, чтобы в результате получались 
устройства с оптимальными параметрами. 
 Задачей данной работы является разработка методики расчета каскада с общим 
коллектором, позволяющей получать оптимальные параметры в соответствии с выбранным 
критерием, для применения их в микросхемах. 

Усилительный каскад с общим коллектором (эмиттерный повторитель) имеет 
коэффициент усиления напряжения близкий к единице и сравнительно высокий 
коэффициент усиления тока. Пример схемы такого каскада приведен на рис. 1. 
 Как уже отмечалось при задании требований к каскаду с ОК, как правило, вводятся 
какие-то ограничения. В этом случае коэффициент усиления тока может оказаться в десятки 
раз меньше, чем у транзистора, а КПД упасть до нескольких процентов. 
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Рисунок 1 — Схема каскада с ОК 

 
 Здесь рассматривается вариант расчета, при котором не задается никаких ограничений 
и требуется получить оптимальное решение. 
 В этом случае надо определить или задать критерий оптимальности. Поскольку у 
таких каскадов очень низкий КПД, можно считать оптимальной схему с максимальным КПД 
(при КПД=10% мощность, рассеиваемая каскадом в 10 раз превышает полезную мощность, а 
при КПД=5% — в 20 раз), или с максимальным усилением тока. 
 Параметрами, которые определяют все свойства каскада с общим коллектором, являются 
коэффициент усиления тока транзистора ( 21эh ), отношение эR  к НR  и сопротивление входного 
делителя. Меняя эти параметры, можно получить необходимые характеристики устройства. 
 При расчете каскада с ОК по методике, предложенной в данной статье (изложенной 

ниже), напряжение питания определяется по формуле )2(кп
н

э
эпит R

RUE +⋅= . Зависимость 

питE  от величины нRR /э  показана на рис.2. 
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Рисунок 2 — Зависимость напряжения питания от отношения эR  к НR . 

 
 На этом графике по оси ординат также отложена безразмерная величина: отношение 
E  питания к kэпU . Последнее напряжение примерно равно максимальной амплитуде 
выходного напряжения (точнее, несколько больше).  
 Использование относительных величин в графиках позволяет применять их при 
любых значениях выходного напряжения и сопротивления нагрузки. 
 По той же методике ток покоя транзистора определяют по формуле: 
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Эта зависимость в безразмерных величинах показана на рис.3. 
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Рисунок 3 — Зависимость тока покоя от отношения эR  к НR  

 
 В обоих случаях мы исходим из того, что напряжение источника питания 
определяется, а напряжение на транзисторе в состоянии покоя равно максимальной 
амплитуде выходного напряжения. 
 Общая мощность рассеяния определяется по формуле: 

)1()2(
э

н

н

э
ноб R

R
R
RPP +⋅+⋅= . 

 Зависимость отношения мощности ноб PP /  от нRR /э  приведена на рис. 4. 

НЭ RR /

Ноб РР /

 
Рисунок 4 — Зависимость мощности рассеяния от отношения эR  к НR  

 
 Зависимость КПД от отношения эR  к НR  при максимальном выходном напряжении 
без учета потерь во входной цепи определяется по формуле 

)1()2(

%100

э

н

н

э

R
R

R
RКПД

+⋅+
=  , 

приведена на рис. 5. 
Максимальный КПД получается при HRR ⋅= 2э , но поскольку максимум 

пологий, можно выбирать эR  в пределах HRR ⋅= )3...7,0(э . 
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Рисунок 5 — Зависимость КПД от отношения эR  к НR  без  

учета потерь во входной цепи 
 

 При этом меньшему  эR  соответствует меньшее напряжение питания (см. рис. 2). 
В схеме с ОК можно выделить три элемента: 
1) входная цепь; 
2) транзистор; 
3) выходная цепь. 
Во входной и выходных цепях происходят потери тока, а транзистор ток увеличивает. 
Входная цепь состоит из конденсатора 1C , делителя напряжения 1R  и 2R  и цепи базы 

транзистора. 
Сопротивлением конденсатора 1C  в полосе пропускания каскада можно пренебречь. 
Тогда коэффициент передачи тока входной цепи зависит от отношения 

сопротивлений делителя и входного сопротивления (цепи базы) транзистора 

трвх

схвх

вх

б
R
R

і
і

iвхK
.

.== ; 

где  бi  — ток базы, вхi  — входной ток схемы с ОК, 
      ЭНЭтрвх hRRR 21. )||( ⋅= ,  
      трвхсхвх RRRR .21. ||||= . 

Зависимость коэффициента передачи тока входной цепи от отношения эR  к НR  и тока 
делителя определяется по формуле  

)1()2(
1

+++
+

=
nna

nKiвх , 

где 
н

э

R
Rn = , 

б

д

i
ia =  и приведена на рис. 6. 

Из графиков видно, что максимальный коэффициент передачи тока входной цепи 
будет при минимальном токе делителя и мало зависит от отношения эR  к НR . Значение iвхK  
при бд ii =  (т.е. при ∞=2R ) приведены для того, чтобы показать предельно возможный 
коэффициент усиление тока. При этом температурная зависимость наибольшая.  

При расчете коэффициентов передачи тока во входной цепи (рис. 6) не учитывалось 
сопротивление эr . По этой причине расчет при  Hэ 5.0 RR <  не приводится. 
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Рисунок 6 — Зависимость коэффициента передачи тока входной цепи  

от соотношения нRR /э  
 

Активное звено каскада — транзистор — увеличивает ток в 21h  раз. 
В выходной цепи ток делится между нагрузкой НR  и эметтерным сопротивлением ( эR ). 
Зависимость коэффициента передачи тока в выходной цепи от отношения 

сопротивлений эR  и  НR  определяется из соотношения  

нэ

э
iвых RR

RK
+

=  

и показана на рис. 7. 
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Рисунок 7 — Зависимость коэффициента передачи тока в выходной цепи  

от отношения эR  к НR  
 

 Из графика видно, что при уменьшении отношении  HRR /э  ниже единицы 
коэффициент передачи тока резко уменьшается. 

При увеличении отношения HRR /э  больше трех коэффициент передачи тока 
увеличивается незначительно. 

Значение общего коэффициента усиления тока схемы с ОК приведена на рис. 8. 
Из графиков видно, что целесообразно выбирать ток делителя в 2…3 раза больше бi , а 

эR  — не более H3R . 
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бnд ii =

бnд ii 5.1=

бnд ii 2=
бnд ii 3=

бnд ii 5=

 
Рисунок 8 — Относительный коэффициент передачи тока в схеме с ОК 

 
С учетом изложенного предлагается следующая методика расчета: 

1) Определить величину эR  и выбрать из заданного ряда; 
2) Определить и выбрать величину питE  в соответствии с max maxU ; 
3) Определить требования к транзистору (мощность, максимальное коллекторное 

напряжение, максимальный коллекторный ток, коэффициент усиления тока 21h ) и выбрать 
подходящий из справочника; 

4) Определив ток базы, задать ток входного делителя, определить сопротивления 
резисторов делителя и выбрать в соответствии с мощностью рассеяния из справочника с 
учетом  заданного ряда; 

5) Определить емкости конденсаторов и выбрать их номинал и тип из справочника. 
 
Порядок расчета в соответствии с методикой 
Как правило, задается max.выхU , іHBH КMffR ,,,, , ряд резисторов, и условие, например, 

максимальный КПД. 
1) Выбираем схему (см. рис 1); 
2) Выбираем эR  в приделах H)2...1( R , лучше ближе к H2R  из заданного ряда; 

3) Определяем BRRU эHR
U

эп H

вых )2...1()(max.4.1 ++⋅= ⋅
; 

4) Определяем BUU выхкэп )2...1(4.1 max. += ; 
5) Находим кэпэппит UUE +≥  и выбираем по справочнику; 

6) Определяем max.max. нR
E

э ii
э

пит += ; 

7) Находим )||(4max

2

HЭ

пит
RR

EP = ; 

8) Выбираем транзистор по следующим параметрам: питдопк EU >. , max.. эдопk ii > , 

maxPPдоп > , âff > , iKh )10...3(21 >  (коэффициент в скобках выбирается по графику рис. 6 с 

учетом выбранного в п.2 эR ). Выписываем параметры, примененные в этом пункте, а также бэU . 

9) Определяем 
min21h

i
б

эпi = , где э

эп
R

U
эпi = ; 

10) Определяем дi  по графику рис. 8, (чем меньше дi , тем больше КПД и іk ); 



ISSN 2075-4272   Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація        №23 (201), 2012 
 

164 

11) Определяем 
д

бэкэп
i

UUR −=1 ; 

12) Определяем бд

бээп
ii
UUR −
+=2 . 

Выбираем 1R и 2R  так, чтобы отношение выбранных величин возможно меньше 
отличалась от расчетного. 

Емкости конденсаторов 1C  и 2C  определяем по заданным значениям Hf  и нM . 
Выводы 
Рассчитанные по предлагаемой методике устройства имеют необходимые параметры 

и не требуют никаких настроек или подгонок. 
Используя предложенную методику расчета можно построить каскад с общим 

коллектором, обладающий оптимальными параметрами. 
1. Для максимального КПД, то отношение эR  к нR  нужно взять порядка 1.4 (см. 

рис. 2), а требуемый коэффициент усиления тока получать за счет входного делителя и 
транзистора (см.рис.6). 

2. Для максимального коэффициента усиления тока, нужно принять Hэ 3RR ≈  и 
максимально увеличить сопротивление входного делителя (см. рис. 2 и 6). При этом КПД 
будет достаточно высоким, однако при этом увеличится напряжение питания. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ 
ПЛОТНОСТИ КАРАМЕЛЬНОГО СИРОПА 

Выполнен анализ структуры и оценено соотношение составляющих погрешности косвенного 
определения концентрации карамельного сиропа по результатам измерения его температу-
ры и плотности гидростатическим методом. Показано, что для обеспечения требуемой 
точности в системе контроля параметров сиропа следует использовать измеритель кон-
центрации на основе гидростатического плотномера с компенсацией постоянного уровня. 
Ключевые слова: сироп сахарный, плотность, концентрация, температура, точность, метод 
гидростатический, плотномер, погрешность. 

Общая постановка проблемы 
Карамель по объему производства занимает одно из первых мест среди различных ви-

дов кондитерских изделий. Для выпуска карамели высокого качества с минимальными за-
тратами сырья и энергоносителей необходимо в течение всего технологического процесса 
приготовления карамельного сиропа (уваривания сиропа) осуществлять его постоянный тех-
нохимический контроль. Основными контролируемыми параметрами являются процентное 
содержания сахара (концентрация сахара) в сиропе, температура сиропа, продолжительность 
обработки, вязкость сиропа в слегка охлажденном состоянии. 

Известно, что концентрацию сахара в карамельном сиропе (в растворе сахара) можно 
определить косвенным путем по результатам измерения температуры раствора и его плотно-
сти. В [1] показано, что наиболее приемлемым способом измерения текущего значения плот-
ности сиропа в реальном времени является применение гидростатического метода. Принцип 
измерения плотности этим методом основан на использовании зависимости между плотно-
стью жидкости ρ и ее гидростатическим давлением Р на определенной глубине h, измеряе-
мой от поверхности жидкости:  

Р=ρ⋅h⋅g, 

где g — ускорение силы тяжести. 
При постоянной высоте столба жидкости его гидростатическое давление служит мерой 
плотности жидкости (раствора). Давление столба жидкости можно измерять с помощью пре-
образователя разности давлений. 

На рис. 1 показана схема гидростатического плотномера [2], в котором текущее зна-
чение плотности карамельного сиропа определяется по разности давлений и с помощью из-
мерительного преобразователя разности давлений преобразуется в пропорциональный элек-
трический сигнал. Сироп находится в емкости 1, в которой поддерживается примерно посто-
янный уровень (что принципиально не обязательно). Газ (воздух, нагнетаемый компрессо-
ром) при небольшом избыточном давлении поступает в трубки 2 и 3 плотномера, барботиру-
ет через сироп и выходит в атмосферу. Одновременно давление газа в трубке 2 (и 3), равное 
давлению столба сиропа высотой h1 (и h2), подается на вход измерительного преобразователя 
разности давлений 4. Таким образом, с помощью двух трубок разной длины, помещенных в 
сироп, и измерительного преобразователя разности давлений (ИПРД) осуществляется изме-
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рение перепада давления P, обусловленного разностью уровней h=h1–h2. Текущие значения 
перепада давления P(t) и плотность сиропа ρ(t) связаны между собой зависимостью  

Р(t)=h⋅g⋅ρ(t)=k⋅ρ(t) 

(где k=h⋅g=const), так как база измерения h=const. Выходной сигнал ИПРД, пропорциональ-
ный текущему значению перепада P(t), пересчитывается в специальном устройстве в текущее 
значение плотности сиропа, а по текущей плотности ρ и температуре сиропа T рассчитыва-
ется концентрация сахара C(t) в сиропе. 
 

  ИПРД
+

-

4Газ

32
1

h2

h

h1

 
Рисунок 1 — Схема гидростатического плотномера 

 
Таким образом, метод измерения концентрации сахара в сиропе по плотности и тем-

пературе с использованием гидростатического плотномера позволяет выполнять измерения 
текущих значений плотности и концентрации сиропа в реальном времени, что очень важно 
для осуществления постоянного технохимического контроля процесса и его автоматизации. 

Постановка задачи исследования 
В работе [2] оценена погрешность измерения концентрации C сахарного сиропа кос-

венным методом по результатам измерения температуры T и плотности ρ гидростатическим 
плотномером. Установлено, что в приведенной на рис. 1 схеме плотномера при базе измере-
ния h=0,1 м предельное значение абсолютной погрешности измерения разности давлений в 
диапазоне (1,3…1,5) кПа составляет ±4Па даже при использовании наиболее точного стан-
дартного ИПРД (предел допускаемой приведенной погрешности %25,0±=γP ) с верхним 
пределом измерения 1,6 кПа. При этом предельная погрешность измерения плотности сахар-
ного сиропа в диапазоне (1,3…1,5) г/см3 составляет 3смг004,0± , а доверительная граница 
погрешности определения концентрации сиропа (Р=0,95) в диапазоне температур 
(100…150) C°  вдвое превышает погрешность лабораторного рефрактометра РПЛ-3 и равна 
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0,7% (ед. конц.). Совершенно очевидно, что эта погрешность велика и для практического 
применения устройства должна быть уменьшена хотя бы в 2-3 раза. 

Очевидно, что значительная погрешность измерения плотности сиропа в приведенной 
схеме обусловлена тем, что сравнительно малые изменения разности давлений, обусловлен-
ные изменением плотности сиропа при уваривании, измеряются на фоне значительной раз-
ности давлений (≈ 1,5 кПа). 

Решение задачи, результаты исследований 
Анализ структуры и оценка соотношения составляющих погрешности измерения кон-

центрации сиропа (косвенного измерения) с использованием гидростатического плотномера 
позволяют сделать следующие выводы: 

а) вклад погрешности измерения плотности сиропа в погрешность измерения его кон-
центрации в 5-6 раз превышает вклад погрешности измерения температуры (при 

C1T °±=Δ ), что обусловлено более сильной зависимостью концентрации сиропа от его 
плотности, чем от температуры, в рабочем диапазоне изменения параметров процесса. Зна-
чит, для повышения точности измерения концентрации сахарного сиропа необходимо, в пер-
вую очередь, повышать точность гидростатического плотномера; 

б) невозможно существенно (в несколько раз) повысить точность приведенной выше 
схемы плотномера за счет ощутимого увеличения базы измерения h (как это может показать-
ся на первый взгляд). С ростом базы измерения увеличивается не только диапазон изменения 
измеряемой разности давлений  

( ) hgρρhgΔρΔP minmax ⋅⋅−=⋅⋅= , 

но и максимальное значение измеряемой разности давлений  

hgρP maxmax ⋅⋅= , 

что обусловит необходимость применения ИПРД с более высоким верхним пределом изме-
рения, а значит — с большей абсолютной погрешностью; 

в) ощутимое повышение точности гидростатического метода измерения плотности 
может обеспечить схема построения плотномера, в которой верхний предел измерения раз-
ности давлений использованного ИРПД равен или незначительно превышает диапазон изме-
нения измеряемой разности давлений hgΔρΔP ⋅⋅=  при изменении плотности сиропа.  

В схеме измерения разности давлений, приведенной на рис. 2 (с компенсацией посто-
янного уровня — см. [3]), разность давлений, измеряемая ИПРД, равна: 

,hghgP 00X ⋅⋅ρ−⋅⋅ρ=  

где  Xρ  — плотность контролируемого сахарного сиропа; 0ρ  — плотность эталонной 
жидкости ( 0ρ  = const). 
Выбором эталонной жидкости (ее плотности 0ρ  и высоты столба 0h ) в этой схеме измерения 
можно обеспечить: 

.0hghgP 00X =⋅⋅ρ−⋅⋅ρ=  

Если принять, что текущее значение плотности сиропа ρΔ+ρ=ρ minX  и приведенное 
выше условие выполняется при minρ=ρX , то для выбора 0ρ  и 0h  можно воспользоваться 
следующим равенством: 

.hρhρ 00min ⋅=⋅  
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В таком случае диапазон изменения разности давлений, обусловленный изменением плотно-
сти сиропа, в этой схеме равен: 

( ) ( )

кПа,2,0
ссм

г200

0,1мсм10смг1,31,5hgρρhgΔρΔP

2

23
minmax

=
⋅

=

=⋅⋅−=⋅⋅−=⋅⋅=
 

а ИПРД может иметь верхний предел измерения, равный: 

=⋅⋅= hgΔρP maxmax =⋅⋅ 0,1мсм10смг2,0 23 0,2кПа 

при g = 10 м/с2 и h = 0,1 м. 
Таким образом, за счет компенсации постоянного уровня в этой схеме для измерения 

кПа2,0Pmax =  можно применить стандартный измерительный преобразователь разности 
давлений с верхним пределом измерения 0,25 кПа и пределом допускаемой приведенной по-
грешности %5,0±=Pγ  (самый точный для данного диапазона).  

 

ИПРД
+ -

Газ

1

h2

h
h1

3
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Рисунок 2 — Схема гидростатического плотномера 

с компенсацией постоянного уровня 
 
Выводы 
1. Применение схемы гидростатического плотномера (h = 0,1 м) с компенсацией по-

стоянного уровня (рис. 2) обеспечит: 
а) измерения разности давлений с предельным значением абсолютной погрешности 

Па2,1±=Δ P  (вместо Па4±  в схеме без компенсации постоянного уровня); 
б) предельную абсолютную погрешность измерения плотности сиропа 

( ) ( )3
2 смг0,0012

м0,1см10
Па1,2

±=
⋅

±
=Δρ ; 
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в) измерения концентрации сиропа с предельной абсолютной погрешностью 
%23,0±=ΔC  (ед. конц.) при доверительной вероятности Р=0,95. 

2. В устройстве контроля параметров сахарного сиропа карамельного производства 
для обеспечения требуемой точности результатов измерений следует использовать измери-
тель концентрации на основе гидростатического плотномера с компенсацией постоянного 
уровня. 

3. Расширение диапазона изменения измеряемой разности давлений (0,2 кПа) до зна-
чения верхнего предела измерения стандартного ИПРД (0,25 кПа) дает возможность умень-
шить погрешности измерения плотности и концентрации сиропа за счет увеличения базы из-
мерения h в (0,25 кПа/0,2 кПа)=1,25 раза. 

Список использованной литературы 
1. Зори А.А. Контрольно-измерительная система параметров кондитерского производства / 

А.А. Зори, В.Д. Коренев, О.Н. Кузнецова // Труды 1-ой научно-практической конференции 
«Современная контрольно-испытательная техника промышленных изделий и их сертифи-
кация». СКИТ-97. — Мукачево, 1997. — С.82–85. 

2. Кузнецова О.Н. Автоматизированная система контроля параметров сахарных растворов 
кондитерского производства /  О.Н. Кузнецова, В.Д. Коренев, А.А. Зори // Наукові праці 
Донецького державного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та авто-
матизація. — Донецьк: Донату, 1999. – Вип. 3. — С.370–375. 

3. Измерения в промышленности: справочное издание; в 3-х кн. Способы измерения и аппа-
ратура / под ред. П. Профоса; пер. с нем. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Металлургия, 
1990. — 384 с. 

Надійшла до редакції:     Рецензент: 
 31.01.2012 р.       д-р техн. наук, проф. Зорі А.А. 

V.D. Коrеnеv, S.V. Biei. Increase of precision of hydrostatical measuring device of density of cara-
mel syrup. The analysis of structure is carried out and estimated ratio of the components of mea-
surement error of indirect measurement of the concentration of caramel syrup. 
Keywords: sugar syrup, density, concentration, temperature, precision, hydrostatical method , device of 
density measuring, error. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ТЕРМОАНЕМОМЕТРА С ТЕРМОПАРОЙ В 
КАЧЕСТВЕ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 

В статье предложена конструкция, схемотехника и принцип работы импульсного термо-
анемометра на базе термопары. Выполнены исследования разработанного термоанемо-
метра с целью его градуировки и определения основных метрологических характеристик.  
Ключевые слова: термопара, импульсный термоанемометр, градуировка, метрологические 
характеристики. 

Актуальность 
По данным статистики применимости датчиков в промышленности по виду контролируе-

мых параметров распространенность измерителей скорости и расхода составляет 15 % и они зани-
мают вторую позицию, уступая только датчикам температуры с их 50 %. Среди измерителей скоро-
сти достаточно широкую известность получили термоанемометрические преобразователи скорости 
и расхода газовых потоков. Однако, обладая рядом преимуществ: простота конструкции, низкая 
стоимость, широкий диапазон, высокая чувствительность, малая инерционность и т.д., классические 
термоанемометры постоянного тока и температуры имеют общий существенный недостаток — 
сильную температурную зависимость показаний, что требует выполнения тщательной градуировки 
при различных температурах газа.  

Одним из способов борьбы с температурной зависимостью является использование 
импульсного режима работы термоанемометра [1,2]. Характеристикой преобразования им-
пульсного термоанемометра (ИТА) является зависимость постоянной времени его термочув-
ствительного элемента от скорости потока газа. Исследования показали, что для термистор-
ного ИТА данная зависимость является слабой функцией температуры, а при соблюдении 
определенных условий обработки результатов измерений обеспечивается практически пол-
ная инвариантность показаний ИТА к изменениям температуры газа [3].  

Для расширения температурного диапазона, упрощения процедуры градуировки и улучше-
ния надежности предложено в качестве термочувствительного элемента ИТА использовать термо-
электрический преобразователь. В сравнении с термисторами термопары значительно более надеж-
ны и прочны, имеют близкую к линейной температурную характеристику преобразования, а при 
отсутствии перегрева их выходной сигнал всегда равен нулю.   

Задачи исследований 
Основными задачами работы являются: 
1) Разработка схемотехники ИТА на базе термопары. 
2) Проведение экспериментальной градуировки ИТА. 
3) Определение основных метрологических характеристик ИТА. 
Разработка ИТА 
Разрабатываемый ИТА реализует следующий основной алгоритм работы: 
1) Формирование входного ступенчатого воздействия термопары для ее перегрева на 

80…100 0С относительно температуры потока. 
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2) Снятие сигнала нагрева и фиксация переходной характеристики остывания термо-
пары с целью последующего определения ее постоянной времени.  

Структурная схема ИТА представлена на рисунке 1. Термопара является первичным 
измерительным преобразователем и непосредственно помещается в измерительный поток. 
Схема коммутации и усиления сигнала обеспечивает два режима работы: режим нагрева и 
режим измерений. В режиме нагрева через термопару пропускается короткий, но достаточно 
мощный импульс тока, который, согласно эффекту Пельтье, нагревает ее миниатюрный из-
мерительный спай. При этом температура второго спая практически не изменяется вследст-
вие большой тепловой инерции массивных державок. В режиме остывания термопара гене-
рирует сигнал термоЭДС, пропорциональный разности температур спаев (эффект Зеебека). 
Микропроцессорный модуль управления и аналогоцифрового преобразования формирует 
сигналы переключения между указанными режимами, регистрирует кривую остывания тер-
мопары и передает результаты измерений в компьютер для их дальнейшей обработки и ви-
зуализации.   

 
Рисунок 1 — Структурная схема ИТА 

 
 Конструкция датчика представлена на рисунке 2. В роли термочувствительного эле-
мента используется миниатюрная термопара типа хромель-алюмель с диаметром проводни-
ков порядка 0,2 мм. Свободные концы термопары обжаты массивными латунными держав-
ками. Корпус датчика залит эпоксидной смолой.  
 

 
 

Рисунок 2 — Конструкция датчика ИТА 
 

 На рисунке 3 представлена функциональная схема ИТА. Рассмотрим принцип ее ра-
боты. Выполнение измерений начинается по команде от компьютера. Микроконтроллер по-
средством цифроаналогового преобразователя (ЦАП) формирует короткий импульс нагрева 
термопары амплитудой 2 вольта и длительностью порядка 50 мс. Сигнал с выхода ЦАП по-
ступает на мощный повторитель напряжения, собранный на элементах DA1 и VT1. Нагруз-
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кой повторителя является термопара. Электрическое сопротивление термопары невелико и 
составляет порядка 2 Ом, а ток разогрева достигает 1 А. За короткий интервал времени дей-
ствия импульса рабочий спай термопары разогревается до температуры порядка 200 0С.  
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Рисунок 3 — Функциональная схема ИТА 
 
 После снятия импульса нагрева транзистор VT1 запирается, и термопара переходит в 
режим генерации термоЭДС. Измерительный сигнал усиливается инвертирующим усилите-
лем с коэффициентом усиления по напряжению порядка 400, собранным на элементах DA2, 
R1..R4 и через фильтр нижних частот R5, C1 поступает на аналогоцифровой преобразователь 
микропроцессорного модуля. Для регистрации переходной характеристики остывания тер-
мопары микроконтроллер сохраняет 300 значений с периодом дискретизации 10 мс и выдает 
полученный массив измерительных данных в компьютер для сохранения и дальнейшей об-
работки результатов.   
 В качестве микропроцессорного модуля в работе был использован унифицированный 
модуль серии FreeDuino на базе микроконтроллера ATmega8 [5]. Программное обеспечение 
для микроконтроллера разработано в среде CodeVisionAVR на языке Си. 
 На рисунке 4 приведено рабочее окно программы для компьютера с результатами из-
мерений в спокойном воздухе. Характерный перегиб характеристики остывания термопары 
на начальном участке, очевидно, обусловлен продолжением нагрева измерительного спая от 
более горячих проводников. Программа реализована в пакете Delphi 7. Для осуществления 
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обмена данными между микропроцессорным модулем и компьютером по стандартному 
USB-интерфейсу использован компонент VaComm. Программа позволяет задавать длитель-
ность и амплитуду импульса нагрева, визуализировать измерительные данные в числовом 
виде и в виде графиков, задавать параметры обработки и определять постоянную времени 
термочувствительного элемента. 
 

 
 

Рисунок 4 — Окно программы для компьютера с полученными результатами измерений 
 

Экспериментальные исследования ИТА 
Целью  экспериментальных исследований является градуировка ИТА и определение 

его основных метрологических характеристик: диапазона изменений постоянной времени, 
чувствительности постоянной времени к изменению скорости потока, воспроизводимости 
результатов измерений, температурной погрешности показаний. 

Исследования проводились на аэродинамическом стенде АДС-200/250 при скоростях 
воздушного потока от 5 до 35 м/с и температурах потока от 22 до 45 0С. Градуировка выпол-
нялась при трех температурах потока 22, 35 и 45 0С в десяти точках по скорости при каждой 
температуре. При этом всего было выполнено 30 измерений. 

В качестве образцового средства измерения скорости потока в аэродинамической 
трубе использовалась трубка Пито с допустимым пределом относительной погрешности по 
давлению ±1 %. Для измерения давления, создаваемого трубкой Пито, использовался  диф-
ференциальный манометр «Метран-44ДД» с пределом 1000 Па и допустимой абсолютной 
погрешностью ±2,5 Па. Температура потока измерялась откалиброванным термистором с по-
грешностью не более ±0,3 0С.   
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 В результате выполнения эксперимента были получены 30 массивов измерительных 
данных. На рисунке 5 в качестве примера приведен типовой вид полученных результатов 
при минимальной и максимальной скоростях потока. 
 

 
Рисунок 5 — Кривые остывания термопары при минимальной  

и максимальной скоростях потока  
 
Обработка результатов измерений 
Первый этап обработки результатов градуировки ИТА заключался в определении посто-

янной времени термопары в каждой точки градуировки. Из результатов, представленных на ри-
сунке 5, следует, что в общем случае переходная функция остывания термопары  ИТА носит 
достаточно сложный характер и, очевидно, не может быть хорошо аппроксимирована простой 
экспоненциальной функцией. В связи с этим возник естественный вопрос относительно того, 
что именно принять за постоянную времени чувствительного элемента. Нами предложено за по-
стоянную времени принять интервал времени, в течение которого температура термопары после 
снятия нагрева уменьшается до значения ( )211 ТТkTT −⋅+=τ , где k — уровень определения по-
стоянной времени, Т1 и Т2 — соответственно максимальная и минимальная температуры в ин-
тервале временной базы обработки данных tбаз (см. рис.6). 
 На втором этапе обработки экспериментальных данных градуировки ИТА были полу-
чены градуировочные кривые — зависимости постоянной времени термопары от скорости 
потока при различных температурах потока. Из результатов обработки, приведенных на ри-
сунке 7, следует, что с изменением температуры потока происходит смещение градуировоч-
ной характеристики ИТА. При этом температурная  погрешность результатов измерений 
скорости составляет порядка 0,5 %/0С.    
 Установлено, что градуировочные характеристики исследуемого ИТА при фиксиро-
ванной температуре потока хорошо аппроксимируются функцией вида 
 

( )nB
A
ρυ

τ
+

=  , 

 
где τ — постоянная времени термопары; ρυ — массовая скорость потока, А, В и n — посто-
янные коэффициенты.  

Погрешность аппроксимации градуировочных характеристик выбранной функцией не 
превысила 1 %. 
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Рисунок 6 — Способ определения постоянной времени термопары 
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Рисунок 7 — Градуировочные кривые ИТА, полученные при различных температурах потока 

 
 Оценка основных метрологических характеристик ИТА 
 По результатам выполненных исследований были определены следующие основные 
метрологические характеристики ИТА на базе термопары: 
 – диапазон изменений постоянной времени термопары τmax/τmin в диапазоне скоростей 
потока от 5 до 35 м/с составил около 3,5, что обеспечивает гораздо более высокую чувстви-
тельность и помехозащищенность ИТА в сравнении с термоанемометром постоянной темпе-
ратуры, у которого измерительный диапазон при данных условиях не превышает 0,5; 
 – повторяемость при 40 повторных измерениях не хуже 1%; 
 – температурная погрешность результатов измерений скорости потока составляет порядка 
0,5%/0С, что примерно на порядок лучше, чем у термоанемометра постоянной температуры. 

Выводы 
1. Использование термопары в роли термочувствительного элемента импульсного термоане-

мометра в сравнении с термистором позволяет существенно расширить рабочий темпера-
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турный диапазон выполняемых измерений до нескольких сотен градусов Цельсия, повысить 
надежность и прочность, существенно упростить обработку результатов измерений. 

2. Выполненная по результатам исследований оценка основных метрологических харак-
теристик ИТА на термопаре показывает его превосходство по отношению к термо-
анемометру постоянной температуры по чувствительности в 7 раз и на порядок по 
температурной погрешности результатов измерений скорости потока.  

3. Малая зависимость показаний ИТА на термопаре от температуры потока позволяет в 
ряде случаев упростить процедуру градуировки и выполнять градуировку только при 
одной известной температуре газа, что существенно снижает требования к соответст-
вующим техническим средствам. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА МЕТАНА   

Выполнен анализ переходных процессов в измерительной цепи термокаталитического датчика 
метана. Рассмотрены режимы влияющие на постоянную времени тепловых переходных 
процессов и способы её уменьшения.   
Ключевые слова: чувствительные элементы, термокаталитический контроль метана, 
переходные процессы, математическая модель. 

Общая постановка проблемы 
Как известно, инерционность термокаталитического преобразователя определяется 

переходным процессом газообмена термореакционной камеры и переходными процессами 
изменения температуры каталитического и сравнительного чувствительных элементов (ЧЭ). 

Причем, этому вопросу посвящено много работ [1–4]. Однако авторы этих работ, 
рассматривают переходный процесс газообмена камеры , не учитывая влияния на него 
реакции окисления метана на каталитическом ЧЭ, а тепловые переходные прочесы ЧЭ 
рассматриваются только при граничных режимах работы датчика метана (ДМ), а именно:  

– при стабилизации тока ЧЭ; 
– стабилизации напряжения на каталитическом ЧЭ; 
– стабилизации напряжения на мостовой измерительной схеме; 
– стабилизации температуры ЧЭ. 
Термокаталитический датчик можно разбить на два последовательно соединенные 

звена: реакционную камеру и измерительно-питающую схему. Такое разбиение правомочно, 
поскольку процессы газообмена и теплообмена идут последовательно. Вначале в 
реакционную камеру поступает метан который достигнув поверхности чувствительного 
элемента (ЧЭ), метан окисляется. При этом выделяется дополнительное тепло , которое 
воздействует на тот же  терморезистор , в результате чего его сопротивление изменяется и в 
измерительной схеме появляется выходной сигнал. 

В различных работах исследование процесса теплообмена ЧЭ термокаталитического 
датчика метана осуществлялась главным образом при режиме In = const (In — начальный ток 
через ЧЭ) [1,3] или  Un = const  (Un — начальное напряжение на ЧЭ) [1,2]. При этом 
опускаются промежуточные режимы. Поэтому потребовалось получить математическую 
модель термокаталитического датчика для различных режимов работы ЧЭ. 
 

Постановка задач исследования 
Для исследования динамических процессов в измерительной схеме 

термокаталитического датчика метана необходимо решить следующие задачи: 
1) Получить математическое описание выходных сигналов измерительной схемы 

термокаталитического датчика метана при различных режимах роботы ЧЭ и 
проанализировать результаты; 

2) На основе модели определить рациональные режимы работы ЧЭ, и возможность 
их реализации путем введения в схему питания ЧЭ  регулятора. 
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Решение задач и результаты исследований 
При разнообразии подходов к исследованию тепловых переходных процессов трудно 

сравнить результаты исследований и выбрать более оптимальный режим работы и 
измерения. 

Для наглядного графического представления возможных режимов работы  ЧЭ ДМ 
приведена на рис. 1 вольтамперные характеристики (ВАХ) снятые с помощью управляемого 
авторегулятора сопротивления [1].  На этом рисунке кривая ОАВ соответствует ВАХ ЧЭ, 
снятой при отсутствии метана. С увеличением содержания метана ветви ВАХ снятые при 
различных содержания метана от точки А, соответствующей температуре начала реакции 
окисления метана, опускаются ниже и располагаются в рабочей области практически 
параллельно нулевой ВАХ. При поддержании режима стабилизации тока на ЧЭ  (In = const) 
рабочая точка перемещается по линии ВС. 
 

 
Рисунок 1 — Вольтамперные характеристики чувствительного  

элемента термокаталитического датчика метана с возможными областями работы 
 

Если обеспечивается режим стабилизации напряжения на ЧЭ  (Un = const) рабочая 
точка перемещается по линии ВE. При поддержании постоянства сопротивления 
(температуры ) ЧЭ) рабочая точка перемещается по линии ВО 

На основании закона сохранения энергии дифференциальное уравнение теплового 
баланса ЧЭ, подключенного к источнику электрической энергии, имеет следующий вид 

ЧЭcpЧЭЧЭ
ЧЭ gnRI

dt
dC +Θ−Θ−=
Θ )(2 ε                                            (1) 

где:     С — теплопроводность ЧЭ, Дж/град; 
Θчэ — температура ЧЭ, град; 
ε — теплопередача ЧЭ, Вт/град; 
I — ток , протекающий через ЧЭ, А; 
Rчэ — сопротивление ЧЭ, Ом; 
Θср — температура среды, град; 
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g — количество тепла, выделяемого в единицу времени на ЧЭ; 
Nчэ — концентрация метана у ЧЭ, об% . 
Зависимость сопротивления ЧЭ можно записать зависимостью 

rчэ = r0 (1 + α θчэ ) 
где :   r0 — сопротивление ЧЭ при θчэ = 00 С, Ом; 

α — температурный коэффициент сопротивления, град–1. 
Подставив значение rчэ в (1) получим  

ЧЭcpЧЭЧЭ
ЧЭ gnRR

R
RI

dt
dR

R
C

+−−= )(
0

2

0 α
ε

α
                                       (2) 

Как отмечалось выше, это уравнение решалось для граничных режимов работы. 
Чтобы решить это уравнение для возможных режимов воспользуемся универсальной схемой 
позволяющей эти режимы исследовать (рис 2). Приведенная схема позволяет обеспечить 
любой режим работы при установке Uab1.  
 

 
Рисунок 2 — Универсальная схема для различных режимов работы ЧЭ 

 
В этой схеме выходной сигнал Uab2. Для компенсации влияния на выходной сигнал не 

измеряемых параметров среды применяется аналогичная схема в которую включен сравнительный 
ЧЭ. При этом о концентрации метана судят по разности выходных напряжения этих схем. 

Для данной схемы 
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Из этого выражения 
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Аналогично выражению (3) запишем такое же выражение для измерительной части моста 

2

22

mRR
nUI

ЧЭ

ab

+
=                                                                         (5) 
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где: 
1
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3
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1
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R
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Из выражений (2.3) и (2.5) 

2211

211122

nUnU
mnUmnU

RR
abab

abab
ЧЭ −

−
=                                                 (6) 

Подставив (2.6) в (2.3) получим 

21

22111
mm

nUnU
R

I abab

−
−

=                                                             (7) 

Подставим в (2.6) и (2.7) 
Uab2 = Uab20 – Uвых 

где:    Uab20 — значение напряжения в измерительной диагонали при концентрации метана 
n=0 об%. 

Uвых — выходной сигнал измерительной схемы. 
После подстановки получим 

222011

122111220

nUnUnU
mnUmnUmnU

RR
выхabab

выхabab
ЧЭ −−

−−
=                                    (8) 

21

22011 )(1
mm

nUUnU
R

I выхabab

−
−−

=                                                 (9) 

Если подставить (2.8) и (2.9) в (2.2), получим дифференциальное уравнение четвертой 
степени, которое практически не решается в аналитическом виде. Чтобы решить это 
уравнение разложим в ряд выражение (2.8). 

Подставив в (2.2) I из выражения (9), Rчэ при I2 из (8) , после  соответствующих 
преобразований получим: 

rэвыхсррвыхвых
вых qnBURRM

mm
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dt
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Запишем (2.13) для начальных условий t = 0, uвых = 0, nrэ = 0. 

0)(
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− вн RRM

mm
ca                                                                  (11) 

Вычтя (11) из (10), получим 

rэвыхвых
вых qnUMBNLU

dt
dUD ++−=− )(2

 

После разделения переменных, интегрирования и соответствующих преобразований 
получим 
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где:  KT — коэффициент передачи ДМ; 
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— постоянная времени переходного процесса теплообмена ДМ 
RH — сопротивление ЧЭ при номинальном режиме; 
RР — эквивалентное сопротивление режима работы ЧЭ. 
Из рис. 2 следует, что при Uab1 = ur  n1 = ∞ . Это соответствует наиболее известному и 

исследованному режиму работы I = const . 
При этом из (12) и (13) получим известные выражения 

2
нo IRE

C
T

αθ −
=                                                               (14) 

2

1
2

нo

т
нo

IRЕ
IRqK

α
α

θ −
−

=                                                               (15) 

Что подтверждает правильность приведенных математических выкладок. 
Полученные в этой работе выражения (12–13) дают возможность проводить анализ и 

выбирать наиболее целесообразные для конкретных приборов режимы работы и измерения. Они 
позволили впервые получить выражения для θT  и θK  для всех граничных режимов работы, из 
которых наибольший интерес представляет последний (с поддержанием постоянства сопротивления 
ЧЭ), поскольку при этом 0=θT и θK  не зависит от е, которая зависит от многих факторов 
(температуры, влажности и т.д.). Это очень важно для построения образцового средства, т. К. 
Компенсации θT  с помощью корректирующих звеньев неизбежна динамическая погрешность, 
связанная с разбросом постоянных времени корректора и тепловой постоянной ДМ. 

Произведем экспериментальную проверку выражения для определения θK для этого 
режима.  

Для этого воспользуемся вольтамперной характеристикой ЧЭ преобразователя 
прибора СМС, приведенная на рис. 1.  

Для начальной точки UH = 1,4 В и IH = 0,152 А и α = 4*10–3 град–1; Ro = 3,07 Ом; 
 

 
Рисунок 3 — Зависимость постоянной времени теплообмена ДМ от RР — эквивалентного  

сопротивления режима работы ЧЭ. Точками обозначены экспериментальные данные 
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Полученные результаты экспериментов с ЧЭ подтвердили правильность полученной 
математической зависимости (12) , которая позволяет определить постоянную времени 
теплообмена ДМ при различных  режимах работы ЧЭ.  
 

Выводы 
1. Получена математическая модель зависимости постоянной времени теплообмена 

ДМ от RР — эквивалентного сопротивления режима работы ЧЭ.  
2. Проведенное моделирование показывает соответствие математической 

зависимости постоянной времени теплообмена ДМ с экспериментальными данными. 
3. Для снижения постоянной времени теплообмена требуется применение режима с 

поддержанием постоянной температуры ЧЭ.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЕЛЕКТРОННОЇ 
СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ІНДЕКСУ МУЛУ В АЕРОТЕНКУ 

Аргументовано необхідність оперативного відстеження стану активного мулу в 
аеротенках як основного середовища, що впливає на якість очищення стічних вод. Показано, 
що використання оптичного методу дозволяє розробити електронну систему контролю 
седиментаційних властивостей мулу, яка дає можливість ефективно отримувати дані про 
зміну мулового індексу. Проведено моделювання схеми первинного перетворювача, що 
дозволило побудувати залежність концентрації активного мулу від часу осідання та 
відстані від дна судини.  
Ключові слова: біологічне очищення стічних вод, індекс мулу, потік розсіювання, 
фотоперетворювач. 

Загальний аналіз проблеми та постановка задачі досліджень 
Основне завдання підтримки екологічного благополуччя довкілля при попаданні в 

нього стічних вод — їх очищення. Застосування методу очищення в кожному конкретному 
випадку визначається характером забруднення і ступенем шкідливості домішок. На 
сьогоднішній день найоптимальніший спосіб очищення стічних вод — біологічний. В основі 
методу аеробного очищення лежить робота аеротенка — ємності, що заповнюється стоками, 
які примусово насичуються киснем. Аеробні бактерії в створених в аеротенках сприятливих 
умовах починають інтенсивно розмножуватися, утворюючи великі колонії аеробів, флокули, 
харчуванням для яких є органічні речовини, а продуктами життєдіяльності — вуглекислий 
газ, вода і стабілізований активний мул [1]. 

Жорсткі умови експлуатації при недосконалості технологічного режиму призводять до 
систематичних порушень умов роботи аеротенків. Спроби покращити роботу існуючих споруд 
шляхом зміни системи впуску стічних вод, збільшення витрати повітря, що подається, додаткової 
установки аераторів часто виявляються технічно важко здійсненними і призводять до незначних 
результатів. Тому для покращення роботи аеротенку актуальним є використання електронних 
комп’ютерних  систем контролю та прогнозування умов роботи аеротенку. 

Огляд існуючих досліджень.  Основними напрямами розвитку автоматизації 
керованих процесів біохімічної очистки стічних вод, які отримали поширення в даний час, є: 
− контроль якості води, що поступає (характер забруднення, присутність ПАР, значення 

рН, присутність токсинів); 
− контроль технологічного процесу очищення (температура, наявність поживних речовин, 

вміст розчиненого кисню в мулової суміші, муловий індекс та ін.) 
Популяції флокулоутворюючих бактерій складають в мулі (90–95)%, їх функціональний 

стан, активність та адаптивність до екологічних умов аеротенків визначають стійкість та 
ефективність біохімічного окислення забруднюючих речовин, присутніх у стічних водах. 
Екологічні умови в аеротенках забезпечуються сукупністю показників, що впливають на 
стан активного мулу, і визначаються конструктивними особливостями споруд, умовами їх 
експлуатації і складом стічних вод, що очищаються. 
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В процесі експлуатації очисних споруд реєструється ряд параметрів, що характеризують 
якість стічних вод, що очищуються. Це пов'язано з необхідністю комплексного контролю всіх 
процесів, що впливають на фізіологічний стан організмів активного мулу, а, отже, — на 
результат очищення. Комплекс параметрів, що характеризують стан активного мулу, отриманих  
при діагностиці, може бути використаний в системах прогнозування для виявлення причин, що 
несприятливо впливають на біомасу активного мулу.  

Таким чином проблема технологічного контролю за процесом є актуальною, особливо в 
умовах підвищення інтенсивності використання біологічного методу очищення стічних вод, а 
оперативне відстеження стану активного мулу дасть можливість прогнозування стану біологічного 
середовища аеротенків, і як наслідок, ступеня та якості очищення забруднених вод. Тому важливим 
є розробка електронної системи контролю параметрів активного мулу в аеротенках.  

Метою роботи є дослідження вимірювального перетворювача для електронної системи 
контролю індексу мулу, оскільки порушення в режимі експлуатації споруд в першу чергу 
позначається на утворенні пластівців активного мулу та їх осіданні. При погіршенні 
седиментаційних характеристик мулу він погано відділяється від очищеної води і 
вимивається у вторинні відстійники. 

Рішення задачі. За визначенням, індекс мулу — величина, зворотна концентрації мулу 
в мулової фазі після півгодинного відстоювання (1): 

0.5VI
d

= ,  см3/г      (1) 

де 0.5V  — доза мулу за об'ємом, см3/дм3; d — доза мулу за масою, г/дм3. [1] 
Присутність в аналітичному виразі (1) дози мулу за об'ємом вказує на перевагу 

використання вимірювального пристрою у вигляді судини свідомо відомого обсягу, в якому 
необхідний розрахунок дози мулу V проводився б безконтактним способом для уникнення 
збовтування досліджуваної проби. [2] Поставленій вимозі задовольняє оптичний метод 
аналізу каламутних середовищ, заснований на вимірюванні інтенсивності поглиненого ними 
світла, — турбодіметрії, що лише в незначній мірі поступається аналітичним методам. 
Переваги методу полягають в його надзвичайній чутливості й швидкості. 

Робота присвячена дослідженню вимірювального перетворювача для системи контролю 
індексу мулу, що реалізує оптичний метод аналізу каламутних середовищ, а саме 
фотоперетворення розсіяного від часток мулу світла. Суть методу, що застосовується в 
системі обґрунтовано в роботі [2]. Запропоновано структурну схему системи контролю 
індексу мулу в аеротенку, яку представлено на рис. 1.  

Основний принцип функціонування електронної системи полягає у визначенні 
каламутності по всій довжині дослідженої судини із мулом по зміні інтенсивності світла, 
розсіяного під будь-яким кутом. На рисунку 1 позначено:  ПВЗ — пристрій вибору та 
зберігання, МКПС — мікропроцесорна система. 

Блоки освітлення та фотоприймачів представляють собою вимірювальну частину 
електронної системи контролю індексу мулу. Блок освітлення — ланцюг зміщення 
світловипромінюючого діода для освітлення проби. Блок фотоприймачів складається з 
лінійки фотодіодів, розташованих вздовж судини з пробою.  Кожен з фотодіодів ввімкнений 
до однакових  перетворювачів розсіяного світла у вихідну напругу. 

Принцип роботи пристрою вимірювальної частини системи з використанням розсіяного 
світла представлений на рис. 2. Приймач Е (фотодіод) знаходиться за пробою на оптичної 
вісі приладу, вимірює загасання світіння, викликане розсіюванням світла, тобто визначає 
каламутність проби. 
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Рисунок 1 — Структурна схема електронної системи контролю індексу мулу 

 

 
Рисунок 2 — Принцип вимірювальної частини приладу з використанням розсіяного світла: 
L — джерело світла (світловипромінюючий діод); О1, О2 — перший та другий об'єктиви;  

Pr — проба; Е — приймач (фотодіод) 
 

Потік випромінювання на вході в перший об'єктив встановлюється з урахуванням 
коефіцієнта введення потоку випромінювання  

 1  СВД  1вх об вих вв оkФ Ф ⋅= ,      (2) 

де  1вх обФ  — потік випромінювання на вході першого об'єктива;  СВДвихФ  — потік 

випромінювання на виході з світловипромінюючого діода; 1ввk  — коефіцієнт введення 
потоку випромінювання в перший об'єктив. 

Потік випромінювання на виході з першого об'єктива (на вході в пробу) з урахуванням 
коефіцієнта пропускання об'єктива і коефіцієнта введення сигналу в пробу  

 1  1 O вв првих об вх об T kФ Ф= ⋅ ⋅ ,     (3) 

де   1 вх првих обФ Ф=  — потік випромінювання на виході з об'єктива (вході проби); OT  — 

коефіцієнта пропускання об'єктиву; вв прk  — коефіцієнт введення потоку випромінювання в пробу. 
До середи активного мулу застосовні закони полідисперсних суспензій з різноманітними 

розмірами частинок, істинна кількість яких встановити неможливо. При цьому на концентрацію, 
розмір часток у пробі впливає вік мулу, характер забруднення, ступінь аерації, місцерозташування 
забору проби щодо початку або кінця коридору аеротенках. 

Інтенсивність пучка світла, що розповсюджується в поглинаючому середовищі 
активного мулу, описується рівнянням Бугера-Ламберта-Бера: 
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, 
k d СI I eпр вх пр λ− ⋅ ⋅= ⋅      (4) 

де  Iвх пр  — інтенсивність вхідного випромінювання; kλ  — коефіцієнт поглинання, який 

пов'язаний з показником поглинання k залежністю 4 kk π
λ λ= , де λ — довжина хвилі;  

d — товщина шару, діаметр судини; С — концентрація мулу. 
З рівняння Бугера-Ламберта-Бера (4) оптична щільність мулу: 

 ( , , ) ln ,
Iвх прD k d C k d С

Iпр
λ λ= = ⋅ ⋅     (5) 

де kλ  являє собою суму коефіцієнтів поглинання окремих спектральних ліній складових мулу. 
Щільність мулу пов'язана з коефіцієнтом пропускання проби наступним рівнянням: 

( , , )
( , , ) .

D k d C
T k d C eλ

λ−
=      (6) 

Оскільки активний мул являє собою дисперсну систему з безліччю дисперсних фаз, 
частки відчувають вплив молекул середовища. Крива осадження полідисперсної суспензії 
показана на рис. 3.  На рисунку позначено 1q  — кількість найбільшої фракції з розміром 

частинок від rMAX  до 1r , %; 1τ  — час осідання фракції 1q ; 
2

q  — кількість фракцій з 

розміром часинок від 1r  до 2r , %; 2τ  — час осідання фракції 2q ; 3q , 4q аналогічно 1q , 2q . 

Крива осідання активного мулу як залежність об'єму, що займає осад, від часу осідання є 
седиментаційною характеристикою, що приведено на рис. 4. 

 
Рисунок 3 — Крива осідання 
полідисперсної суспензії 

 
Рисунок 4 — Задовільна седиментаційна 

характеристика активного мулу. 
 
Крива осідання полідисперсної суспензії на рис. 3 та експериментально отримана у [3]  

седиментаційна характеристика активного мулу на рис. 4 не є прямими і не мають зламів, 
найчастіше це плавні лінії. Це вказує на те, що система безперервна динамічна. Осідання 
мулу рівномірне і плавне. До того ж швидкість осідання крупних пластівців мулу (фракція 

1q  у порівнянні з фракцією 2q  на рис. 4) швидше, тому вони утворюють осад на дні судини. 

В такому разі розсіяне світло у нижчих шарах значно менше, ніж у верхніх. Більш того, коли 
для нижніх шарів інтенсивність розсіяного світла зменшується, у верхніх навпаки 
збільшується завдяки осідання більш легких фаз суспензії та, як слід, зменшення мутності. 
Таким чином концентрація мулу, що впливає на інтенсивність розсіювання світла, в 
конкретному вибраному об'ємі ΔV залежить від часу осідання та відстані від дна судини. В 
ідеальному випадку приймаємо характер осідання від часу і відстані 

( , )С h t експоненціальним. 
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На рис. 5 зображено сімейство характеристик залежності концентрації активного мулу 
в седиментаційній судині від часу та відстані від дна, що отримано нами шляхом 
моделювання відповідних характеристик у системі MathCad. За концентрацію на момент 
початку осадження (t=0) прийнято С=2 мг/л (за всім об'ємом проби), ...16 15 0h h h> > > . Для 
t>0 концентрація визначається за об'ємом осаду та освітленої води, тому у нижніх шарах 
проби концентрацію зростає і перевищує 2 мг/л, а у верхніх навпаки зменшується. 

Аналітично залежність концентрації від часу має вигляд (7) для верхніх шарів та (8) 
для нижніх: 

( , ) ,CмC t a t ae
= ⋅       (7) 

( , ) ,CмC t a Cм t ae
= − ⋅      (8) 

де Cм  — концентрація мулу за всім об'ємом седиментаційної судини; a — коефіцієнт, що 
враховує коефіцієнт поглинання та висоту від дна судини, ( , )a f k h=  — лінійна функція. 

 
Рисунок 5 — Залежність концентрації активного мулу від часу та висоти від дна судини 

 
Згідно оптичниго методу аналізу каламутних середовищ потік випромінювання на вході 

в другий об’єктив визначається як потік, що вийшов з проби, з урахуванням коефіцієнта 
пропускання другого об’єктива, дорівнюючого коефіцієнту пропускання першого об’єктива 

OT , та коефіцієнта пропускання проби ( , , )T k d Cλ : 

( ) ( , , ) 2  1Ф C Ф T k d C Tовх об вих об λ= ⋅ ⋅ ,   (9) 

де  2вх обФ  — потік випромінювання на вході в другий об’єктив;  вих прФ  — потік 
випромінювання на виході з проби. 

Потік випромінювання, що надходить на фотоприймач, встановлюється з урахуванням 
коефіцієнта введення оптичного сигналу ввk в системі лінза-фотодіод: 

( ) ( ) 2 Ф C Ф C kвввх обвх фп = ⋅ .     (10) 
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Залежність фотоструму від світового потоку визначається як добуток струмового чутливості 
фотодіода до світлового потоку IS  й потоку випромінювання, що надходить на вхід фотоприймача: 

( ) I Ф C SIфп вх фп= ⋅ ,      (11) 

У запропонованій системі фотоприймачем є фотодіод, ввімкнений у вхідний ланцюг 
перетворювача (див. рис. 6). 

Напругу на виході перетворювача визначаємо як 
6 51( ) ( ) 10 6 

5 4

E RзмU С I С Rфу вих фп R R

⋅−= ⋅ ⋅ +
+

,     (12) 

де ( )I Eфп  — залежність фотоструму від освітленості фотоприймача; R6 — опір в ланцюзі 

зворотного зв'язку підсилювача;  1Eзм  — напруга зміщення; R4, R5 — дільник напруги в 
ланцузі зміщення. 

Для фотодіоду, який має залежність фотоструму від світового потоку лінійного 
характеру, напруга на виході перетворювача, описаного рівнянням (12), також має лінійний 
характер [4], [5]. 

 

 

 

Рисунок 6 — Схема перетворювача на 
операційному підсилювачі 

Рисунок 7 — Залежність фотоструму 
фотодіода SFH 229FA від світового потоку, 

що надходить до вікна 
Згідно розрахункам та апроксимації залежність фотоструму фотодіода SFH 229FA 

(див.рис.7) від світового потоку параметри схеми перетворювача мають наступні значення: 
коефіцієнт підсилення операційного підсилювача 510КU = . Опір зворотного зв'язку 

6 470R Ом= , 5 100 R Ом= , 4 910 R Ом= . Змінний опір 3 470 R Ом= , 1 2 390 R R Ом= = . 
Оскільки концентрація мулу змінюється за експоненціальним законом від часу на поточній 

висоті судини, побудовано сімейство характеристик фотоструму фотодіода від концентрації мулу 
для t від 0 до 15 хв. з шагом 2,5 хв. (див. рис. 8) у верхніх  та середньому шарах седиментаційної 
судини. При цьому рисунку а) відповідають характеристики осідання на максимальній висоті від дна 
судини (для верхнього фотодіода з блоку фотодіодів), рисунку б) — характеристики, отримані для 
середини судини. На рис. 8 видно, що фотострум змінюється незначно, а швидкість його зміни 
також зменшується зі збільшенням часу відстоювання та об'ємом, що займає осад. 

Із результатів, приведених на рис. 8. слідує, що при зміні концентрації мулу по довжині 
судини, а значить й індексу мулу, в діапазоні від 0 до 2 мг/л струм фотодіода змінюється в незначних 
межах (1.0–1.8 нА). Вихідна напруга перетворювача для цих концентрацій змінюється від 4.7 до 4.8 
В. З урахуванням власних шумів перетворювача на вході порядку 0.01мВ і коефіцієнта 
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перетворення підсилювача (біля 108 А/В)  порогова чутливість складає 0.01 мг/л, що задовольняє 
технічним вимогам до системи. Максимальна вихідна нупруга складає 0,1 В, що забезпечує 
динамічний діапазон підсилювача без перемикання мережі вимірювання.  

   
Рисунок 8 — Сімейство характеристик фотоструму фотодіода від  

концентрації мулу для t=0, 2.5..15 c 
а) на максимальній висоті від дна судини; б) на середині судини 

 

 
Рисунок 9 — Залежність напруги на виході 
фотоперетворювача від концентрації мулу 

 

 
Залежність напруги на виході 

фотоперетворювача від концентрації мулу 
зображено на рис. 9 для t від 0 до 15 хв. з 
шагом 2,5 хв. у верхніх шарах проби. 

 
Висновки 
1. Аргументована необхідність 

оперативного відстеження стану 
активного мулу в аеротенках як 
основного середовища, що впливає на 
якість очищення стічних вод. 

2. Показано, що використання оптичного 
методу дозволяє розробити електронну 
систему контролю седиментаційних 
властивостей мулу, яка дає можливість 
ефективно отримувати дані про зміну 
мулового індексу 

3. Визначено порогову чутливість і діапазон зміни концентрації мулу, що  складають     
відповідно 0.01 мг/л  та від 0 до 2 мг/л. 

4. Проведено моделювання схеми первинного перетворювача, що дозволило побудувати 
залежність концентрації активного мулу від часу осідання та відстані від дна судини.   
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E.E. Petrova, V.P. Tarasyuk. Investigation of the Converter for Electronic Sludge Index Control 
System in the Aeration Tank.  We proved the necessity of operative tracking of activated sludge in 
the aeration tanks as the main medium, which affects the quality of wastewater treatment. The 
necessity of developing a sludge index monitoring  system, reflecting the sedimentation properties 
of the sludge is considered.  
Keywords: biological wastewater treatment, sludge index, leakage flux, photovoltaics.  
 
Е.Э. Петрова, В.П. Тарасюк. Исследование измерительного преобразователя электронной 
системы контроля индекса ила в аеротенке. Аргументирована необходимость оперативного 
отслеживания состояния активного ила в аэротенках как основной среды, которая влияет на 
качество очищения сточных вод. Показано, что использование оптического метода позволяет 
разработать электронную систему контроля седиментационных свойств ила, которая дает 
возможность эффективно получать данные об изменении илового индекса. Проведено 
моделирование схемы первичного преобразователя, что позволило построить зависимость 
концентрации активного ила от времени оседания и расстояния от дна сосуда.   
Ключевые слова: биологическая очистка сточных вод, индекс ила, поток рассеивания, 
фотопреобразователь. 

© Петрова К.Е., Тарасюк В.П., 2012 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ НАУКОВИХ, АНАЛІТИЧНИХ  
І ЕКОЛОГІЧНИХ ПРИЛАДІВ 

Запропонована інженерна методика ранжування, застосування якої дозволить 
обґрунтовано вибрати прототип для подальшої розробки наукових, аналітичних і 
екологічних приладів та систем.  
Ключові слова: методика, ранжування, прототип, проектування, прилад. 

Мета роботи. Фах “Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи” (початкова назва 
“Наукові та аналітичні прилади”) в нашій країні започатковано в 1989 році одночасно зі створенням 
однойменної кафедри в Київському політехнічному інституті. Аналогічні спеціалізації пізніше були  
створені в Ужгородському національному університеті (кафедра приладобудування), 
Східноукраїнському національному університеті (кафедра електротехніки), Донецькому 
національному технічному університеті (кафедра електротехніки), НТУ ”Харківський політехнічний 
інститут” (кафедра приладів і методів контролю). Відкриття нової кафедри та нового фаху було 
закономірним, так як стало очевидним, що кризові ситуації в екологічній сфері не є тимчасовими, 
вони зростають і ставлять перед людством критичні питання. Розвиток промисловості і 
транспортних засобів призвів до стрімкого зростання викидів шкідливих речовин у навколишнє 
середовище, отже, до погіршення екологічного стану довкілля в глобальному вимірі. 

Сьогодні в Україні понад 300 закладів освіти готують фахівців для екологічної галузі. 
В той же час відчувається гостра потреба в спеціалістах, які не тільки розуміють сучасні 
екологічні проблеми, причини їх виникнення та можливі наслідки, але й вільно орієнтуються 
в розмаїтті технічних засобів, володіють специфікою екологічного моніторингу та основами 
аналітичного екологічного приладобудування [1].  

Остання теза, власне, і обумовлює мету даної роботи — започаткувати обговорення і 
пошук шляхів покращення підготовки фахівців з аналітичного екологічного 
приладобудування та екологічного моніторингу. 

Стан аналітичного  екологічного приладобудування 
Аналітичне екологічне приладобудування сьогодні розглядається як важлива і певною мірою 

самостійна складова екологічної галузі, а структура, задачі та роль сучасного аналітичного 
екологічного приладобудування в навчальних планах Університетів висвітлюються з врахуванням 
положень Болонської декларації та концепції екологічної освіти України. 

Перелік шкідливих антропогенних речовин налічує сьогодні десятки тисяч 
найменувань і катастрофічно зростає. Але головну роль в забрудненні довкілля відіграє 
досить обмежена кількість речовин. Це газові викиди (сірчаний газ, оксиди азоту, вуглецю, 
фреон, аміак) та пил, сажа, аерозолі, парогазові фракції. Зрозуміло, що більшість сучасних 
аналітичних засобів призначена для вимірювання концентрацій саме цих речовин. Вказані 
прилади характеризуються широким діапазоном призначень та великим розмаїттям 
технічних і споживчих характеристик, оскільки різноманітність об’єктів та умов контролю, 
вимог до діапазону та до точності вимірювань — практично виключають можливість 
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створення універсальної методології. Очевидно, що задачі створення ефективних методів та 
технічних засобів для екологічного моніторингу завжди залишатимуться актуальними. 

Екологічний моніторинг включає неперервний контроль змін вибраних параметрів 
екосистеми, їх співставлення і порівняння із значеннями, які вважаються сприятливими для 
еволюційного розвитку, а також накопичення цих даних. Екологічний моніторинг як 
сукупність методів та засобів постійного контролю стану довкілля це, по-перше, головне 
джерело достовірної інформації про стан довкілля. 

По-друге, екологічний моніторинг, точніше його результати — це практично єдиний 
ефективний інструмент впливу на суспільну свідомість. Отже, саме технічним засобам екологічного 
моніторингу належить основна роль у визначенні антропогенного впливу на довкілля. Тому 
об’єктивною тенденцією сучасного етапу розвитку екології є перенесення акцентів від загальних, 
моральних, етичних та інших, безумовно, важливих складових екологічних проблем на питання 
створення ефективних технічних засобів діагностики. Це і очевидно, оскільки ефективність 
екологічного моніторингу в цілому та правомірність законодавчих і управлінських рішень 
обумовлюються саме технічними характеристиками засобів екологічного моніторингу (точністю, 
стабільністю, довговічністю, економічністю тощо) [1]. 

Характерною ознакою всієї історії людства було прагнення до економічного розвитку, який 
оцінювався в певних матеріальних еквівалентах. В той же час практично ігнорувались проблеми 
стану довкілля, наростаючі соціальні проблеми. В результаті суспільство зіткнулося з парадоксом — 
технологічний прогрес та видатні економічні досягнення окремих країн не стали визначальним 
фактором в розвитку планетної цивілізації.  Більше того, виникають і лавиноподібно зростають все 
нові й нові загрози самому існуванню людства на Землі. Усвідомлення фатальних перспектив 
людства привело до виникнення і формування так званої концепції сталого розвитку суспільства. 
Згідно з концепцією сталого розвитку стан цивілізації, (країни, регіону) оцінюється індексом — 
вектором в просторі 3 — х координат розвитку: економічного, екологічного, соціального. Для 
кількісних оцінок проекцій вектора сталого розвитку використовується система відповідних 
нормованих індексів та індикаторів. Рівновіддаленість вектора від кожної координати означає 
гармонічний (сталий) розвиток. Наближення до однієї з координат вказує на пріоритетність 
розвитку однієї із складових і нехтування іншими. 

З погляду екології сталий розвиток має забезпечити цілісність біологічних і фізичних 
природних систем, їх життєздатність та здатність самооновлюватися й адаптуватися (замість 
збереження в статичному стані або деградації). Іншими словами, головною (і єдиною) метою 
всіх екологічних проектів, програм, заходів повинно стати забезпечення еволюційного 
характеру етногенезу. 

Для оцінок проекцій вектора сталого розвитку на екологічну координату  використовується 
показники, що визначаються, в основному, на базі даних екологічного моніторингу, яка, в свою 
чергу, формується за допомогою аналітичних екологічних  приладів та систем. 

Особливості  навчальної діяльності кафедри  “Наукові, аналітичні та екологічні 
прилади і системи” 

Кафедра “Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи” здійснює базову 
підготовку за напрямом 6.051003 «Приладобудування», який включений до галузі знань 
«Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології». 

Прийнята кафедрою концепція підготовки фахівців орієнтована на забезпечення 
реальних перспектив застосування отриманих знань в сучасних умовах, що досягається 
збалансованим навчальним планом, базу якого складають традиційні для провідного 
технічного університету дисципліни.  

Основу фахової компоненти навчального плану кафедри становлять такі дисципліни 
як аналітичні екологічні прилади, системи екологічного моніторингу, прилади вимірювання 
параметрів довкілля, прилади контролю якості харчових продуктів, інформаційні технології 
в екології, комп'ютеризовані системи технолого-екологічного моніторингу, екологічна 
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безпека, екологічний аудит, екологія сталого розвитку, логістика приладобудування,  
метрологічне забезпечення аналітичних приладів[2].  

Особлива роль в системі підготовки фахівця відводиться дипломному  проектуванню, яке є 
завершальною стадією навчання студентів в Університеті, головною метою якої є оволодіння 
методологією творчого вирішення  сучасних задач наукового або прикладного характеру  на основі 
отриманих знань, професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти. 
 Дипломний проект є завершеною інженерною розробкою об’єкта проектування 
(пристрою, системи, процесу тощо) і передбачає його синтез в оптимальному варіанті із 
докладною розробкою певної функціональної частини (елемента, вузла, підсистеми, 
технологічної операції тощо) з урахуванням сучасного рівня розвитку відповідної галузі, 
досягнень науки і техніки, економічних, екологічних, ергономічних вимог, а також вимог 
охорони праці та забезпечення життєдіяльності об’єкта проектування. 

Досвід роботи в Державній екзаменаційній комісії  авторів даної статті свідчить, що 
студенти часто не в повній мірі володіють  саме навиками системного аналізу масивів 
інформації. Особливо це помітно при порівняльному аналізі аналогів і виборі прототипу для 
подальшого вдосконалення в процесі роботи над дипломним проектом.  

Тому автори статті вважають необхідним запропонувати просту інженерну методику 
для порівняльного аналізу (ранжування) наукових, аналітичних і екологічних приладів, 
виходячи з досвіду такого аналізу для приладів спеціального призначення [3].  

Автори сподіваються, що ця методика буде корисна не тільки студентам-
дипломникам, але й викладачам — керівникам дипломних проектів студентів.  

Методика порівняльного аналізу наукових, аналітичних і екологічних приладів 
В основі методики ранжування лежить метод експертних оцінок. Основними 

структурними компонентами методики, що пропонується, є: 
− база даних (БД) щодо характеристик (технічних, експлуатаційних, економічних та 

інших) приладів однойменного класу; 
− модель порівняльного аналізу приладів. 

Зрозуміло, що кожний клас приладів містить певний перелік характеристик, які 
порівнюються. Зауважимо, що на більшості підприємств, де провадиться переддипломна 
практика студентів, такі БД вже сформовані і вони підтримуються в актуальному стані по 
мірі появи на ринку нових зразків. Якщо ж потрібної БД нема, то при її створенні необхідно 
керуватись ДСТУ, де даються переліки основних характеристик, і ТУ, де наводяться 
значення цих характеристик.  

Групі досвідчених фахівців (основу групи мають становити користувачі цих приладів 
і маркетологи, а не їх розробники) видається картка виду 
 

Характеристика  Рейтинг 
характеристики 

характеристика 1  
характеристика 2  
характеристика j  
характеристика М  

 
При роботі з цим типом картки кожному експерту пропонується ранжувати характеристики 

за їх значимістю, оцінюючи їх від 1 до М. Після опрацювання всіх карток знаходиться середнє 
значення рейтингу кожної характеристики і потім всі характеристики шикуються в порядку 
зростання середнього значення. Це ї є остаточним рейтингом переліку характеристик. Після цього 
визначаються вагові коефіцієнти αj характеристик зразків за формулою, наведеною в [4] 

αj = 2(М – j +1) / М(М + 1),     (1) 

де: j = 1...М — порядковий номер характеристики в рейтингу показників. 
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Можливий інший підхід до ранжування, при якому  видається картка виду  

 
Характеристика  характеристика 

1 
характеристика 

2 
характеристика 

j 
характеристика 

М 
Vj

Характеристика  1 1     
Характеристика  2  1    
Характеристика  j   1   
Характеристика М    1  

 
При роботі з другим типом картки кожний експерт провадить попарне порівняння 

значимості характеристик, користуючись шкалою відносної важливості Сааті [5]: 
1 — рівноцінність;                       7 — дуже значна перевага; 
3 — помірна перевага;                 9 — найвища перевага. 
5 — значна перевага; 
Наприклад, якщо характеристика 1 має помірну перевагу над характеристикою 2, то в 

другому стовбці першого рядка експерт ставить цифру «Z12 = 3», а в першому стовбці 
другого рядка цифру «Z21 = 1/3». 
 

Характеристика  характеристика 
1 

характеристика 
2 

характеристика 
j 

характеристика 
М 

Vj 

Характеристика  1 1 Z12 = 3 Z1j Z1М V1 
Характеристика  2 Z21 = 1/3 1 Z2j Z2М V2 
Характеристика  j Zj1 Zj2 1 ZjМ Vj 
Характеристика М ZМ1 ZМ2 ZМj 1 VМ 

 
При опрацюванні кожної картки обчислюються компоненти Vj головного власного 

вектору отриманої матриці Zij попарних порівнянь за формулою, наведеною в  [6] 

Vj = (П
M

1
Zij)1/M            (2) 

Після цього із карток вибираються значення Vj і переносять в таблицю 1. 
 

Таблиця 1 — До вибору значень Vj 
Характеристика  Картка № Vjсер αj 

1 2 k K 
Характеристика 1 V11 V12 V1k V1K V1сер α1 
Характеристика 2 V21 V22 V2k V2K V2сер α2 
Характеристика j Vj1 Vj2 Vjk VjK Vjсер αj 
Характеристика М VM1 VM2 VMk VMK VМсер αМ 

 
 Потім обчислюється середнє значення для кожної характеристики Vjсер  і знаходяться 
вагові коефіцієнти за формулою 

αj = Vjсер / Σ
M

1
Vjсер.             (3) 

 На третьому етапі провадиться нормування значень Хij характеристик приладів (i — 
порядковий номер приладу в БД). Тобто всі значення, які мають певну розмірність (кг, м, 
м/с…) переводять в безрозмірні величини.  

При цьому можна використовувати два підходи: консервативний і ліберальний.  
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 При консервативному підході нормування відбувається за формулами [3] в залежності 
від того, яке значення характеристики більш вигідне — більше чи менше 

        рij = (Хij– Хmin) / (Хmax – Хmin)  або   рij = (Хmax – Хij) / (Хmax – Хmin),  (4) 

де  Хmin  і Хmax — відповідно, мінімальне або максимальне значення показника якості приладів в БД. 
 При ліберальній оцінці нормування відбувається за формулами, наведеними в роботі 
[4] в залежності від того, яке значення характеристики більш вигідне — більше чи менше 

рij = Хij / Хmax  або   рij = Хmin / Хij                                                   (5) 

 На четвертому етапі обчислюється інтегральний показник ефективності приладу Пеф 

за формулою з роботи  [6] 

Пеф= Σ
M

1
 αj рij;       (6) 

 Результати порівняльного аналізу доцільно оформити у вигляді окремої таблиці бази 
даних (таблиця 2). 
 

Таблиця 2 — База даних приладів 
№ п/п Основні 

характеристики  
Вагові 
коефіцієнти 

Прилади 
1 2 M 

1 характеристика 1 α1 Х11/p11 Х12/p12 Х1m/p1m 
2 характеристика  2 α2 Х21/p21 Х22/p22 Х2m/p2m 
3 характеристика  j αj Хj1/рi1 Хj2/ рi2 Хjm/рim 
4 характеристика  М αМ ХM1/pM1 ХM2/pM2 ХMm/рMm 

Пэф  Пэф1 Пэф2 Пэфm 
Рейтинг приладу     

Вартість (Ц), тис. грн     
Пэф/Ц     

Рейтинг відношення Пэф/Ц     
  
В цю таблицю також слід винести економічні показники приладів — вартість серійного 
зразка (Ц), яка береться з прайс-листів виробників, визначену техніко-економічну ефективні 
приладів (Пэф/Ц)  і рейтинг зразків за цим показником.  
 На етапі аналізу відомих приладів і вибору прототипу до БД включаються лише 
відомі прилади (тобто без приладу, який буде розроблятись в проекті).  

Прототип обирається в залежності від глобальної мети проекту. Якщо глобальна мета 
— підвищення технічної ефективності приладу, то прототипом є прилад з найкращим 
рейтингом за показником Пэф. Якщо ж глобальна мета — підвищення техніко-економічної 
ефективності, то прототипом є прилад з найкращим рейтингом за показником Пэф/Ц.  
 На завершальному етапі проекту і оцінці ефективності спроектованого приладу до БД 
додається проектний зразок. Цю таблицю з БД, яка містить аналоги, прототип та спроектований 
зразок, доцільно оформити у вигляді окремого плакату і представити на захисті проекту. 
 Не виключено, що рейтинг проектного зразка буде менший, ніж рейтинг прототипу. Тобто 
на даному етапі глобальна мета проекту не досягнута. Тому в матеріалах пояснювальної записки 
мають бути перелічені подальші заходи, спрямовані на досягнення глобальної мети. 
 Висновки 

Останнім часом стрімко  зростає потреба в спеціалістах, які не тільки розуміють 
сучасні екологічні проблеми, причини їх виникнення та можливі наслідки, але й вільно 
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орієнтуються в розмаїтті технічних засобів, володіють специфікою екологічного моніторингу 
та основами аналітичного екологічного приладобудування.  

Особливості навчально-наукової діяльності кафедри “Наукові, аналітичні та 
екологічні прилади і системи” передбачають акцентування уваги на  дипломному  
проектуванні, яке є завершальною стадією навчання студентів в Університеті, головною 
метою якої є оволодіння методологією творчого вирішення  сучасних задач наукового або 
прикладного характеру  на основі отриманих знань, професійних умінь та навичок 
відповідно до вимог стандартів вищої освіти. 

Для підвищення якості дипломних проектів запропонована інженерна  методика  
ранжування наукових, аналітичних і екологічних приладів, застосування якої дозволить 
обґрунтовано вибрати прототип для подальшого його вдосконалення в процесі роботи над 
дипломним проектом. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ПО 
СЕЧЕНИЮ КОКСОВОГО ПИРОГА 

В статье выполнено математическое описание теплотехнических зависимостей печестрои-
тельных материалов и спекаемой шихты от температуры. Промоделирован процесс нагрева 
нагревательных простенков и угольной шихты. Предложен пример реализации системы кон-
троля температур коксового пирога.   
Ключевые слова: теплоемкость теплопроводность, метод конечных разностей, LabVIEW. 

Общая постановка проблемы 
На сегодняшний день основными отраслями Украинской металлургии являются чёр-

ная и цветная металлургия, коксохимия, трубопрокатное производство. При этом общемиро-
вая потребность в стали растет из года в год. На фоне этих тенденций повышение эффектив-
ности получения коксового пирога является актуальным.  

До недавнего времени контроль процесса коксования шихты в коксовой камере осу-
ществлялся преимущественно периодическим измерением температур в нескольких кон-
трольных точках. Сейчас, благодаря современным средствам вычислительной техники, воз-
можен контроль и прогнозирование процессов прогрева и спекания шихты по всему объему 
коксовой камеры без непосредственного замера температур в загрузке. 

Постановка задач исследования 
Для моделирования процесса прогрева шихты в коксовой камере необходимо решить 

следующие задачи: 
1) Описать математически зависимости коэффициентов теплопроводности и тепло-
емкости нагреваемых материалов от температуры. 

2) Промоделировать процесс нагрева шихты с учетом установленных зависимостей.  
3) Разработать систему определения распределения температур по сечению спекае-
мой шихты. 

Решение задач и результаты исследований 
Табличные зависимости теплофизических характеристик печистроительных материа-

лов приведены в [1].  
Выразим математическую зависимость удельной теплоемкости динаса от температу-

ры при помощи степенного полинома третьей степени:
 

( )∑
=

⋅=
3

0

1)(
n

n
n tcdAtcdin . Результат 

изображен на рис. 1.  
Коэффициент теплопроводности динаса описывается линейной зависимостью вида: 

( )ttdin 0006,08,016,1)( +=λ .  
Пример математического описания зависимости теплоемкости спекаемой шихты от 

температуры приведен в [2]. Тогда опишем математически зависимость теплофизических 
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параметров шихты от температуры. Уравнение теплоемкости выразим двумя полиномами 

третьей степени: ( )∑
=

⋅=
3

0

1)(
n

n
n tAstcsh , при t≤600 °C; ( )∑

=

⋅=
3

0

2)(
n

n
n tAstcsh , при t>600 °C [2]. 
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Рисунок 1 — Зависимость коэффициента теплоемкости динаса от температуры 
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Рисунок 2 — Зависимость коэффициента теплоемкости шихты от температуры 
 
Уравнение теплопроводности шихты выразим полиномом второй степени: 

( )∑
=

⋅=
2

0
1)(

n

n
n tAtsh λλ .  
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Рисунок 3 — Зависимость коэффициента теплопроводности шихты от температуры  
 
Промоделируем процесс нагрева шихты с учетом установленных зависимостей. Для 

этого воспользуемся известным уравнением теплопроводности: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

y
Tλ

yt
Tc , 0<y<δ, где 

с — коэффициент удельной объемной теплоемкости, Дж/(м3·К); λ — коэффициент теплопро-
водности, Вт/(м·°С), δ — половина толщины общего слоя динаса и шихты. 

Для решения уравнения применим метод конечных разностей, описанный в [3].  
Нагрев считаем симметричным. В качестве граничных условий используем условия 

первого рода, когда задано распределение значений температур Т0 на поверхности простен-
ков: Tk+1,n+1 = 1200. 

Начальными условиями примем значение температуры загружаемой шихты, равное 20 °С. 
Значения температур в слоях шихты и динаса определяются по следующим форму-

лам: для центра слоя шихты Tk+1,1 = [1 – 2fsh(Tk,1)] ⋅ Tk,1 + 2fsh(Tk,2) ⋅ Tk,2; для промежуточного 
слоя шихты Tk+1,i = fsh(Tk,i–1) ⋅ Tk,i–1 + [1 – 2fsh(Tk,i)] ⋅ Tk,i + fsh(Tk,i+1) ⋅ Tk,i+1, i ≤ 11; для промежу-
точного слоя динаса Tk+1,i = fdin(Tk,i–1) ⋅ Tk,i–1 + [1 – 2fdin(Tk,i)] ⋅ Tk,i + fdin(Tk,i+1) ⋅ Tk,i+1, i > 11, 

где 2)(
)()(

ytcdin
ttdintfdin

Δ
Δλ

⋅
⋅

= , 2)(
)()(

ytcsh
ttshtfsh

Δ
Δλ

⋅
⋅

=  — переменные, используемые для проверки 

выполнения второго начала термодинамики при моделировании прогрева динаса и шихты со-
ответственно. При этом fdin(t)<0,5 и fsh(t)<0,5. csh(t) и cdin(t) — зависимость коэффициента 
теплоемкости шихты и динаса от температуры, Дж/(м3⋅ºС), λsh(t) и λdin(t) — зависимость ко-
эффициента теплопроводности шихты и динаса от температуры, Вт/(м⋅ºС), Δt − шаг по вре-
мени, с; Δy − шаг по координате, м; i — координата, k — время. 

Зададим параметры модели: примем шаг по времени Δt равным 15 с, шаг по коорди-
нате Δy равным 0,020 м. Простенок коксовой батареи состоит из динасового кирпича с плот-
ностью 2040 кг/м3. Примем его толщину равной 0,140 м.  

Вычислим значения коэффициентов fdin(t) и fsh(t). Результаты вычисления представле-
ны на рис. 4. Как видно из рисунка, при выбранных значениях шага по времени и координате 
оба коэффициента не превышают значения 0,5 на всем промежутке температур. 
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Рисунок 4 — Проверка выполнения второго начала термодинамики  
 

Результаты моделирования прогрева представлены на рис. 5. Из рисунка видно, что по 
достижении шихтой температур порядка 400 °С происходит её дальнейший резкий скачок в 
сторону увеличения, что связано с фазовыми превращениями и увеличением теплопроводно-
сти более чем в пять раз. Однако данная модель не учитывает изменение влагосодержания и 
насыпной плотности в процессе коксования. 
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Рисунок 5 — Распределение температур по сечению простенки и шихты  
 

Температура в загрузке и простенках непрерывно измеряется платинородиево-
платиновыми и хромель-алюмелевыми термопарами. В зависимости от задач исследования, в 
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загрузку можно устанавливать термопары по ширине камеры — для этого предусмотрены 
отверстия в задней стенке печи и устройство для фиксирования термопар [4]. 

Разработаем ИИС, базирующуюся на автоматизированных технологиях выполнения 
научных исследований и виртуального проектирования в инженерно-вычислительном ком-
плексе LabVIEW. Программа непрерывно осуществляет определение температур простенков 
батареи с последующим определением распределения температур по сечению коксового пи-
рога. 

 
 

Рисунок 6 — Система определения распределения температур по сечению коксового пирога   
 

На рис. 6 изображены: 1 — простенка из динаса; 2 — слой шихты; 3 — датчик темпе-
ратуры; 4 — модуль сбора данных; 5 — промышленный компьютер. 
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Рисунок 7 — Реализация модели в пакете LabVIEW 
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Здесь 1 — модуль, используемый для имитации подачи сигнала с внешнего модуля 
сбора данных; 2 — модуль вывода графической информации, используемый для мониторин-
га температуры; 3 — основной модуль определения распределения температур по сечению 
спекаемой шихты. 

Выводы 
1. Теплофизические зависимости печистроительных материалов и шихты от темпе-

ратуры имеют существенно нелинейный характер. 
2. При прогреве шихты её температура меняется скачкообразно, что объясняется фа-

зовыми превращениями углерода.  
3. Построение системы контроля распределения температур по сечению коксового 

пирога можно выполнять на базе промышленного компьютера и пакета LabVIEW.  
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Mass Cross-Section Allocation. Mathematical formulation of the temperature heat engineering de-
pendence for coke-oven battery building materials was made in the article. Heating wall and coal 
charge heating processes were modeled. Coke mass temperatures control system was proposed. 
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Є.М. Томілін, Н.І. Чичикало, М.Г. Винниченко. Система визначення розподілу темпера-
тур по перерізу коксового пирога. У статті виконано математичний опис теплотехнічних 
залежностей пічебудівельних матеріалів и шихти від температури. Промодельовано процес 
нагріву простінків та вугільної шихти. Запропоновано приклад реалізації системи контролю 
температур коксового пирога.  
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ ДПФ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ С ВЫСОКОРАЗРЯДНЫМИ АЦП 

Исследована методическая погрешность дискретного преобразования Фурье (ДПФ) обу-
словленная эффектом Гиббса для информационно-измерительных систем (ИИС) на основе 
АЦП средней и высокой разрядности. Разработан и реализован в среде LabVIEW метод ее 
оценки, выполнен сравнительный анализ ряда методов ее уменьшения для измерительных 
каналов ИИС.  
Ключевые слова: информационно-измерительная система, дискретное преобразование Фу-
рье, методическая погрешность, эффект Гиббса, моделирование, LabVIEW. 

Общая постановка проблемы и актуальность 
Решение широкого круга практических задач цифровой обработки измерительных 

сигналов часто приводит к необходимости проведения гармонического анализа сигналов пу-
тем их разложения в ряд Фурье по тригонометрическим функциям. Решение этих задач 
обычно осуществляется с помощью дискретного преобразования Фурье (ДПФ) с применени-
ем методов быстрого преобразования Фурье (БПФ), что обусловлено их известными поло-
жительными свойствами, среди которых следует отметить малую трудоемкость. Однако, 
ДПФ характеризуется также и негативными свойствами. К таким свойствам в первую оче-
редь относятся несколько источников методических погрешностей, приводящих к искаже-
нию обрабатываемых измерительных сигналов на этапе применения ДПФ [1]. Одним из не-
гативных свойств ДПФ, которое в наибольшей мере проявляется при разработке информаци-
онно-измерительных систем на основе высокоразрядных АЦП, является эффект Гиббса.  

Явлением Гиббса называется особенность поведения частичных сумм ряда Фурье в 
окрестности точки разрыва функции, впервые обнаруженная Уилбрейамом в 1848 г. и позже 
переоткрытая Гиббсом в 1898 г. При цифровой фильтрации измерительных сигналов на ос-
нове аппарата ДПФ исходный сигнал считают периодически продолженным с периодом, 
равным длине исходной последовательности. Так как начало и окончание записи сигнала 
расположены в произвольные (независимые от сигнала) моменты времени, то длина иссле-
дуемого интервала в общем случае не равна целому числу периодов сигнала. Это приводит к 
несовпадению значения и производных сигнала в начальной и конечной точках и, как след-
ствие, к появлению в спектре высокочастотных гармоник, а после фильтрации — к возник-
новению осцилляций на краях последовательности [2]. Исследование особенностей методи-
ческой погрешности ДПФ, обусловленной эффектом Гиббса, а также эффективности мето-
дов ее уменьшения применительно к разработке измерительных каналов с АЦП средней и 
высокой разрядности является актуальной проблемой современного проектирования инфор-
мационно-измерительных систем (ИИС). 

Постановка задач исследования 
Целью исследования является оценка методической погрешности ДПФ обусловлен-

ной эффектом Гиббса, а также эффективности методов ее уменьшения для измерительных 
каналов на основе АЦП различной разрядности, для чего  поставлены и решены следующие 
задачи: 
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– разработан и реализован в среде LabVIEW алгоритм оценки методической погреш-
ности ДПФ обусловленной эффектом Гиббса; 

– сформулирован критерий оценки эффективности методов уменьшения рассматри-
ваемой методической погрешности; 

– проведено исследование зависимости эффективности нескольких оконных функций, 
наиболее часто применяющихся для уменьшения влияния эффекта размывания спектра; 

– выявлен параметр выборки измерительного сигнала, имеющий наибольшее влияние 
на степень проявления эффекта Гиббса;  

– проанализированы результаты, сделаны выводы, позволяющие сформулировать ре-
комендации для обоснования выбора метода минимизации эффекта Гиббса. 

Изложение основного материала. Отличительной особенностью эффекта Гиббса  
является сосредоточение искажений сигнала подвергшегося ДПФ на краях выборки (краевые 
эффекты). Поэтому наиболее удобным критерием оценки такого искажения можно считать 
длину той части выборки, методическая погрешность которой превышает некоторое допус-
тимое значение [5]. В качестве такого допустимого значения в измерительном канале ИИC 
может служить величина младшего разряда АЦП, поэтому чем выше его разрядность — тем 
выше требование к эффективности метода уменьшения искажений, связанных с эффектом 
Гиббса при ДПФ.  

Построим алгоритм оценки методической погрешности ДПФ, обусловленной эффек-
том Гиббса, на основе предложенного критерия и реализуем его в среде LabVIEW. В качест-
ве модели измерительного сигнала выберем синусоиду, а параметры выборки (объем, раз-
рядность АЦП) примем типичными для измерений реографического сигнала современного 
медикодиагностического оборудования. На сегодняшний день из физиологических диапазо-
нов частоты дыхания а также значения нижней границы полосы пропускания реографа (для 
серийно выпускаемого реографа Р4–02 полоса пропускания 0,3 – 30 Гц) следует, что дли-
тельность сигнала Т должна быть не менее 9..12 секунд и при частоте дискретизации 
Fд=100 Гц объем выборки может составлять порядка 1000 точек [2]. Конечно же в реализуе-
мой модели эти параметры могут варьироваться в достаточно широких пределах. 

Эффективен способ уменьшения размывания спектра анализируемого сигнала путем 
увеличения интервала Т наблюдения за сигналом [3]. При увеличении Т и сохранении шага 
дискретизации сигнала по времени увеличивается размер выборки N, что приводит к умень-
шению расстояния между базисными частотами, то есть к увеличению разрешающей спо-
собности по частоте ДПФ. Однако такой способ далеко не всегда приемлем из-за увеличения 
времени получения исходной информации для ДПФ и к увеличению трудоемкости числен-
ных расчетов при выполнении ДПФ даже с помощью методов быстрого преобразования Фу-
рье. Поэтому для уменьшения влияния эффекта размывания спектра обычно применяют 
оконные функции. 

Построим алгоритм оценки погрешности от эффекта Гиббса и методов ее уменьше-
ния, используя возможности среды разработки и платформы для выполнения программ 
LabVIEW. Такой подход обеспечит не только простую визуализацию алгоритма, но и воз-
можность использовать практические результаты, полученные в результате исследователь-
ской работы, в готовых программных продуктах с наименьшим числом изменений, связан-
ных с переходом к какому-либо языку прграммирования высшего уровня. В качестве базово-
го сигнала выбрана синусоида, задавая частоту и фазу которой можно добиться любого соче-
тания несовпадения амплитуды первой и последней точки выборки, объемом 1024 точки. Та-
кое число выбрано для возможности применения БПФ, что даёт значительный выигрыш в 
скорости работы программы. В качестве параметров БПФ введем возможность ограничения 
гармоник в пределах от 512 (это максимально возможное число гармоник для реализации 
размером в 1024 точки) до 1. 
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Алгоритм позволяет выбрать один из видов оконной функции, на которую в ходе ис-
следования сначала умножится, а затем после прямого и обратного ПФ разделится реализа-
ция сигнала. Выбор в интерфейсе  прямоугольного типа окна позволит изучить ситуацию, 
при которой минимизация эффекта Гиббса не проводилась. Исследователь имеет возмож-
ность задаться допустимой погрешностью сигнала, а алгоритм рассчитывает число точек, 
погрешность в которых превысила заданную допустимую. Назовем этот параметр краевой 
зоной. Внешний вид интерфейса программы приведен на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 — Интерфейс программы исследования погрешности,  

вызванной эффектом Гиббса  
 

В графическом виде отображается исходный сигнал — синусоида частотой 67,4 Гц с 
нулевой начальной фазой, 1024-точечная реализация которого вмещает неполное число пе-
риодов и разница между начальной и конечной точкой хорошо заметна. Правее визуализиру-
ется форма выбранной оконной функции, на которую будет умножен сигнал перед ДПФ. 
Ниже приведен результат прямого и обратного ДПФ. Последний график представляет собой 
модуль почленного вычитание исходного и преобразованного сигналов.  

Реализация алгоритма в среде LabVIEW выполнена с помощью как готовых блоков 
операций ввода-вывода данных [4], математических функций и построения графических 
отображений, так и с применением блоков, реализующих часть алгоритма в виде текста про-
граммного кода на языке Си. Такой подход позволил значительно ускорить быстродействие 
программы, что характерно для 9 версии LabVIEW, однако с последними обновлениями раз-
работчики обещают значительное улучшение быстродействия своего компилятора. Блок-
схема программы представлена на рис. 2.  
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Рисунок 2 — Блок схема алгоритма исследования эффекта Гиббса при ДПФ 

 
Исходя из упомянутых выше свойств эффекта Гиббса можно предположить, что сте-

пень искажения сигнала будет зависеть от количества точек в реализации и характера разры-
ва между первой и последней точками выборки. И если зависимость от объем выборки N по-
нятна, однозначна и упоминалась выше, то влияние характера разрыва ранее не исследова-
лось. А без раскрытия этого вопроса будет невозможно исследовать и оценивать как степень 
искажения сигнала, так и эффективность методов уменьшения краевых эффектов. Дробное 
число периодов сигнала в выборке и разница между значением первой и последней точки в 
ней в различных сочетаниях способны вызывать разную методическую погрешность.  Опре-
деление параметра выборки, имеющего максимальное влияние на степень искажения формы 
сигнала при ДПФ, является важным практическим результатом для разработки методов ми-
нимизации методической погрешности.  

Рассмотрим возможные типы разрывов между первой и последней точками выборки. 
Наиболее удачным с точки зрения минимизации эффекта Гиббса является частный и малове-
роятный в реальности случай, когда в измеренной выборке помещается целое число перио-
дов сигнала. Тут отсутствуют причины появления краевых эффектов и теоретически они во-
все не должны иметь места. В разработанной модели можно подобрать частоту тестового 
сигнала так, что в исследуемой 1024-точечной выборке будет целое число периодов. Чтобы 
исследовать поведение краевых эффектов при всех возможных случаях достаточно увеличи-
вать частоту с некоторым шагом до тех пор, пока она не станет такой, чтобы в тестовой вы-
борке снова умещалось целое число периодов, но на один больше, чем вначале. При этом 
каждый раз при увеличении частоты в выборке буде содержаться N ′периодов: 

360
nN N′ = +
o

o
, 

где N  — начальное число периодов, no — дробность периода, то есть, часть добавочного 
периода в градусах.  
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Таким образом, при дробности no =0 и no =360 тестовая выборка будет содержать це-
лое число периодов, а при no =180 число периодов будет дробным, но значения первой и по-
следней точки синусоиды совпадут. Максимальная разница между первой и последней точ-
ками выборки при no =90 и no =270 будет равняться амплитуде тестовой синусоиды. 

Проведем такое исследование со следующими параметрами. Начальное значение час-
тоты 88,0 Гц, конечное 97,8 Гц, шаг изменения частоты 0,2 Гц, что будет соответствовать 50 
последовательным добавлениям к целому числу периодов участка соответствующего 
7,2° периода. Разработанная программа позволяет произвести опыт как без оконного преоб-
разования, так и с использованием нескольких распространенных весовых оконных функ-
ций. Это позволит сразу оценить их эффективность с точки зрения минимизации эффекта 
Гиббса при разных типах разрыва. Для определения размера краевой зоны зададимся значе-
нием допустимой погрешности характерной для 10–разрядного АЦП. Для 10-разрядного 

АЦП допустимое значение погрешности равно 10

100
2
% =0,98%. Результаты моделирования 

приведены на рис. 3. 
 

 
Рисунок 3 — Зависимость величины краевой зоны от характера разрыва 

тестовой выборки и эффективность применения весовых окон 
 
Проведем еще одно исследование с теми же параметрами объема выборки (1024 точ-

ки) и формой тестового сигнала, но для допустимой погрешности, соответствующей млад-
шему разряду 12-разрядного АЦП (рис. 4). Здесь только при использовании весового окна 
Блэкмана размер краевой зоны не достигает 100% даже в худшем случае (при n=180°). Но 
максимальное значение краевой зоны в 67% от всего объема выборки делает такое измерение 
неэффективным. Без применения лучших способов минимизации эффекта Гиббса для 12-
разрядного АЦП придется использовать больший объем выборки.  
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Рисунок 4 — Зависимость величины краевой зоны от характера разрыва 

тестовой выборки и эффективность применения весовых окон 
 
Анализ результатов. Полученные в результате моделирования данные имеют ряд 

важных особенностей.  
1. Участок, на котором методическая погрешность от эффекта Гиббса превышает ве-

личину младшего разряда АЦП (краевая зона) зависит от дробности периода n, монотонно 
нарастая от 0 при целом числе периодов в выборке к своему максимуму, который наблюда-
ется при n=180°, то есть при числе периодов 0.5N N′ = + , где N — целое. При этом для ис-
пользуемой модели сигнала при n=90° и n=270° разница между значениями первой и послед-
ней точки выборки была минимальной, однако уменьшения краевой зоны не наблюдалось. 

2. Наибольший размер краевой зоны соответствует случаю, когда оконные методы не 
применялись (прямоугольное окно), при этом размер краевой зоны достигал 100% уже при 
незначительной дробности числа периодов. 

3. Наибольшую эффективность из применявшихся в исследовании показал метод на 
основе окна Блэкмана, при этом для наихудшего случая при n=180° размер краевой зоны со-
ставил 33,2%;  

4. При небольшой дробности n=288°÷360° треугольное окно имеет эффективность 
выше, чем у окна Блэкмана. 

5. Характер полученных зависимостей несимметричен относительно дробности 
n=180°, меньшие значения краевой зоны для всех опытов наблюдаются при большем на еди-
ницу числе периодов, содержащихся в выборке, где n=180°÷360°, что особенно ярко прояв-
ляется для треугольного весового окна. 

Выводы. Разработанный и реализованный в среде LabVIEW метод оценки методиче-
ской погрешности ДПФ, обусловленной эффектом Гиббса для ИИС на основе 10-разрядного 
АЦП и при объеме выборки 1024, позволяет сделать следующие выводы: 

– наихудшим случаем для анализа методической погрешности ДПФ, вызванной эф-
фектом Гиббса является число периодов, содержащихся в обрабатываемой выборке, равное 

0.5N N′ = + , где N — целое; 
– при объеме выборки 1024 точки методическая погрешность ДПФ, вызванная эффек-

том Гиббса, превышает значение наименьшего разряда 10-разрядного АЦП и поэтому возни-
кает необходимость в поиске и применении наиболее эффективного метода ее уменьшения; 
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– для исследуемых параметров ИИС наиболее эффективным методом уменьшения ме-
тодической погрешности является метод на основе окна Блэкмана, который обеспечивает 
максимальное значение краевой зоны около 33% от объема выборки для 10-разрядного АЦП 
и порядка 67% для 12-разрядного АЦП;  

– в ходе исследования установлено, что при малых дробностях периода треугольное 
весовое окно имеет эффективность выше, чем окно Блэкмана, поэтому его можно рекомен-
довать для использование в случаях, когда число периодов в выборке, подвергающейся 
ДПФ, заведомо отличается от целого не более чем на 0,2 периода; 

– разработанный и реализованный метод оценки методической погрешности ДПФ, 
обусловленной эффектом Гиббса, позволяет обосновать и сформулировать требуемый объем 
выборки для ДПФ при заданной разрядности АЦП в ИИС, выбрать наиболее эффективный 
метод минимизации данной методической погрешности, а также оценить количество точек, 
погрешность в которых будет превышать требуемую после ДПФ. 
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з високорозрядним АЦП. Досліджено методичну похибку дискретного перетворення Фур'є (ДПФ), 
що обумовлена ефектом Гіббса, для інформаційно-вимірювальних систем (ІВС) з АЦП середньої і 
високої розрядності. Розроблено і реалізовано в середовищі LabVIEW метод її оцінки, виконано 
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© Штепа А.А., 2012 


	_Soderg_2.pdf
	1_0_razdel.pdf
	1_1_Vasilenko_Bessarab.pdf
	1_2_Gubka_Ogolobchenko.pdf
	1_3_Kushnir.pdf
	1_4_Loginov_Gavrilenko.pdf
	1_5_Nikulin.pdf
	1_6_Prilepsky_Gritsuk_Rybalko.pdf
	1_7_Stavitsky.pdf
	1_8_Fedyn_Litvinova_Popov.pdf
	1_9_Chervinskaya_Bessarab_Chervinsky.pdf
	2_0_razdel.pdf
	2_1_Batyr_Khorkhordyn.pdf
	2_2_Voropayeva_Krasikova.pdf
	2_3_Voropayeva_Scherbov.pdf
	2_4_Garvoronskaya_Kriganovskaya_Sebov.pdf
	2_5_Degtyarenko_Abramenko_Chekunkov.pdf
	2_6_Zhukova.pdf
	2_7_Merkulova_Danilenko.pdf
	2_8_Mironenko.pdf
	2_9_Sacharova.pdf
	2_10_Turupalov_Shebanova.pdf
	3_0_razdel.pdf
	3_1_Barkalov_Zeleneva_Tsololo.pdf
	3_2_Vovna_Zori_Solomichev.pdf
	3_3_Grishko_Karnaukh_Marchenko.pdf
	3_4_Konstantinov_Naydenova.pdf
	3_5_Korenev_Bey.pdf
	3_6_Kuznetsov_Lebedev_Perebejnos.pdf
	3_7_Novikov.pdf
	3_8_Petrova_Tarasuk.pdf
	3_9_Poryev_Senatorov_Senatorov.pdf
	3_10_Tomilyn_Chichikalo_Vinnichenko.pdf
	3_11_Shtepa.pdf

