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Senchak V.D. 
SYSTEM CONTROL ELECTRICITY CONSUMPTION   

BASED SPECIALIZED COMPUTER NETWORK (FIELDBUS) 
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,  

Ivano-Frankivsk, Karpatska 15, 76019 
 

Анотація. В результаті проведених досліджень встановлено, що в 
житлово-комунальному господарстві нашої держави та на її підприємствах, 
де потужність приєднаних електроустановок не перевищує 150 кВт, доцільно 
створити автоматизовані системи контролю показників електроенергії на 
базі спеціалізованої комп’ютерної мережі M-Bus (Meter-Bus). Дана мережа 
невибаглива по відношенню до ліній зв’язку та обладнання, проста в монтажі, 
що робить її використання економічно привабливим. Впровадження даних 
систем дозволить оперативно отримувати реальні баланси електроенергії для 
оцінювання поточних режимів енергоспоживання, короткострокового і 
довгострокового прогнозування на всіх рівнях енергосистеми. 

Ключові слова: спеціалізовані комп’ютерні мережі, контроль, 
електроенергія, система контролю, fieldbus, M-Bus, Meter-Bus.  

Abstract. As a result of studies found that the housing of our country and its 
enterprises where connected electrical power does not exceed 150 kW, it is advisable 
to create automated monitoring indicators of electricity based on specialized 
computer network M-Bus (Meter-Bus) . This network undemanding relative to lines 
and equipment, easy to install, which makes its use economically attractive. The 
introduction of these systems will quickly get real balance of power for the evaluation 
of current modes of energy consumption, short-term and long-term forecasting at all 
levels. 

Key words: specialized computer networks, control, electricity, control system, 
fieldbus, M-Bus, Meter-Bus.  

Народне господарство країни в даний час відчуває нестачу в забезпеченні 
електроенергією власного виробництва. Вказану проблему можна вирішити 
трьома способами: 

- вжити заходів направлених на збільшення виробництва електроенергії 
(добудова блоків на атомних електростанціях, забезпечення теплових 
електростанцій імпортованою сировиною); 

- імпортом безпосередньо електроенергії; 
- скороченням споживання електроенергії за рахунок енергозберігаючих 

технологій.  
Необхідно відмітити, що загальновизнаною у світі переспективною зараз є 
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тенденція щодо впровадження у всіх сферах діяльності людини 
енергозберігаючих технологій. Використання такого підходу у вирішенні 
проблеми енергозабезпечення нашої країни має наступні переваги: 

- країна підвищує рівень власної енергетичної безпеки (перестає бути 
енергозалежною від зовнішніх факторів); 

-  робить власну економіку більш конкурентноздатною; 
- робить вклад в майбутнє людства: не знищується без потреби 

енергосировина, адже вугілля, нафта і газ є вичерпними корисними 
копалинами. 

Зменшення витрат електроенергії тісно зв’язане з забезпеченням повного 
та оперативного контролю її споживання. Значна частка неефективних витрат 
електроенергії спостерігається в житлово-комунальному господарстві та на  
об’єктах, де потужність приєднаних електроустановок не перевищує 150 кВт. В 
даній сфері контроль за станом споживання електроенергії здійснюється 
“вручну”: один раз на місяць працівники підприємства, яке надає послуги з 
електропостачання, здійснюють безпосередній обхід лічильників споживачів і 
записують з них дані про використану електроенергію. В зв’язку з 
вищевказаним, неможливо оперативно отримувати реальні баланси 
електроенергії і потужності, необхідні для оцінювання поточних режимів 
енергоспоживання, короткострокового і довгострокового прогнозування, 
оформлення економічних і фінансових документів на всіх рівнях енергосистеми 
[1].  

За останні десятиліття сфера використання спеціалізованих комп’ютерних 
систем і мереж значно розширилась. Вони ефективно використовуються 
промисловими підприємствами в системах автоматизації та в транспорті. 
Спеціалізовані комп’ютерні мережі дозволяють забезпечити надійну і 
ефективну роботу датчиків, виконавчих механізмів та їх зв’язок з відповідними 
контролерами або промисловими комп’ютерами [2-10]. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що в житлово-
комунальному господарстві нашої держави та на її підприємствах, де 
потужність приєднаних електроустановок не перевищує 150 кВт, доцільно 
створити автоматизовані системи контролю показників електроенергії на базі 
спеціалізованої комп’ютерної мережі M-Bus (Meter-Bus). Дана мережа 
невибаглива по відношенню до ліній зв’язку та обладнання, проста в монтажі, 
що робить її впровадження економічно привабливим. 

Серед характеристик спеціалізованої комп’ютерної мережі M-Bus можна 
відмітити: 

- напівдуплексний режим передавання даних; 
- швидкість передачі даних від 300 до 9600 біт/с; 
- логічна “1”: +36 В, сила струму не більше 1,5 мА; 
- логічний “0”: від +12 до +24 В, сила струму від 10 до 11 мА; 
- тип кабелю: стандартний телефонний; 
- ємність лінії: не більше 180 нФ, опір до 29 Ом; 
- дальність роботи в стандартній конфігурації: до 1000 м; 
- дальність роботи slave-пристрою до повторювача сигналу: до 350 м; 
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- число пристроїв в лінії: до 250. 
 Впровадження автоматизованиих системи контролю показників 

електроенергії на базі спеціалізованої комп’ютерної мережі M-Bus (Meter-Bus) 
дозволить оперативно отримувати реальні баланси електроенергії і потужності, 
необхідні для оцінювання поточних режимів енергоспоживання, 
короткострокового і довгострокового прогнозування, оформлення економічних 
і фінансових документів на всіх рівнях енергосистеми. 
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DETERMINATION OF OPTIMAL WAYS FOR iOS APP DEVELOPMENT 
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Анотація. Проведені дослідження свідчать, що мова програмування Swift, 

на даний час, є оптимальною при розробці програмного забезпечення для 
пристроїв з операційною системою iOS. Встановлена мова програмування має 
ряд переваг над Objective-C, які не тільки роблять її привабливою для вже 
досвідчених спеціалістів, але і полегшують процес залучення та навчання нових 
кадрів у сферу, яка з кожним роком збільшує темпи розвитку і вкладення 
коштів, що є показником перспективності в майбутньому. 

Ключові слова: мобільні додатки, програмування, iOS , Swift.  
Abstract. Research shows that Swift programming language is the optimal way 

for iOS app development. The language has several advantages over Objective-C, 
which not only makes it appealing to already experienced professionals, but also 
facilitate the process of attracting and training new staff in the area, which every 
year increases rate of development and investment into it. 

Key words: mobile applications, programming, iOS , Swift. 
Сьогодні мобільні та “розумні” пристрої, такі як смартфони, планшети, 

wearable gadgets стали невід’ємною частиною нашого життя та щоденного 
побуту. У зв’язку з цим, для даних пристроїв постійно створюється нове 
програмне забезпечення, яке є ключовим елементом у взаємодії “пристрій – 
людина”.  

Значну частину ринку, а також користувацьких симпатій, завоювала 
операційна система iOS від компанії “Apple”, що ексклюзивно 
використовується на її пристроях та є еталоном стабільності та якості на ринку. 
Важливою особливістю iOS є високий рівень захисту інформації, адже саме цей 
фактор з кожним роком набуває все більшого значення [1-9]. 

Довгий час розробка мобільних додатків для даної ОС велась за 
допомогою мови програмування Objective-C, яка забезпечувала об’єктно-
орієнтовані можливості та динамічне середовище виконання, базуючись на 
добре відомій мові С. Хоча вона була ефективним інструментом розробки 
завдяки компанії “Apple”, яка вдосконалювала її, додаючи нові можливості, 
деякі застарілі елементи “материнської” мови залишалися. Для прикладу, 
одним із них було використання вказівників, які, в основному, не завдавали 
зайвих клопотів при розробці, але збільшували ймовірність відмови програми 
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чи виникнення “дірки” у захисті при звертанні розробником до неправильної 
адреси у пам’яті. До подібних негативних наслідків могло призвести 
оперування із ще декількома елементами С, що загалом потребувало якомога 
ретельнішої перевірки коду. Крім даних проблем, Objective-C почала просто 
застарівати морально на фоні інших мов програмування, які були більш 
відкриті для нового функціоналу через відсутність С-коренів. Звісно, компанія 
“Apple” могла продовжувати вдосконалювати Objective-C, але це ставало все 
складніше через уже згадані перешкоди. Другим шляхом було б пристосувати 
до власних потреб уже існуючу мову, але це б порушило тісний зв’язок 
Objective-C з фреймворком Cocoa, який робив останнього дійсно ефективним.  

В результаті проведених досліджень було встановлено, що оптимальним 
середовищем розробки програмного забезпечення для мобільних пристроїв з 
операційною системою iOS є мова програмування Swift. Вона була вперше 
представлена на Worldwide Developers Conference 2014 у м. Сан-Франциско 
(США). 

Swift – це нова мова програмування для додатків на iOS, OS X та watchOS, 
що увібрала все найкраще з С та Objective-C, додаючи сучасні та безпечні 
можливості, які роблять програмування легшим, гнучкішим, приємнішим. Вона 
розроблена для задоволення програмних потреб будь-якого рівня: від 
елементарних операцій до розробки цілої операційної системи.  

До переваг Swift можна віднести: 
- легкість читання коду; 
- безпеку; 
- взаємодію з пам’яттю; 
- швидкодію; 
- середовище розробки. 
Легкість читання коду в Swift досягнуто завдяки відмові від зайвих 

синтаксичних конструкцій, численних символів @ перед ключовими словами, 
накопичення квадратних дужок при викликах методів, що були розміщені один 
в одному. Це робить мову чистішою, більш зрозумілою – як для досвідчених 
спеціалістів Objective-C, так і для програмістів, що звикли працювати з Java, 
C#, С++, Python. 

Завдяки покращеній безпеці більше не потрібно, для прикладу, 
хвилюватися про тонкощі оперування із вищезгаданими вказівниками – при 
виникненні помилки компілятор відразу повідомить вас про неї і дозволить 
оперативно усунути. В свою чергу, вирішення таких проблем в процесі 
розробки дозволяє значно зекономити час та кошти. 

Завдяки удосконаленій взаємодії з пам’яттю програмісту більше не 
потрібно власноруч займатися керуванням пам’яттю, працюючи з 
низькорівневими API, що доступні на iOS. Тепер цей процес остаточно 
переведено в сферу дії механізму, що носить назву Automatic Reference 
Counting. Завдяки цьому, при використанні Swift майже повністю відпадає 
потреба у чистці невикористовуваної пам’яті – елементу, присутньому у тих же 
Java чи C# . Це, в свою чергу, дозволяє оптимізувати графічні процеси, а також 
відгук при введенні даних користувачем, особливо на таких тактильних 
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пристроях як iPhone, iPad чи Apple Watch. 
Відмова від застарілих елементів C дозволила отримати значний приріст у 

швидкодії та продуктивності, що підтверджують результати популярних 
бенчмарків. 

Так звані “пісочниці” середовища розробки Swift полегшують взаємодію із 
написаним кодом, дозволяють тестувати його частинами, часто не потребують 
остаточної завершеності елементів програми, щоб вже на певному етапі 
відтворити потрібний алгоритм, що дозволяє легше скоректувати його роботу в 
подальшій розробці. Для прикладу, цьому сприяє виконання коду після 
написання кожного окремого рядка. 

Вищевказані дослідження свідчать, що мова програмування Swift, на 
даний час, є оптимальною при розробці програмного забезпечення для 
пристроїв з операційною системою iOS. Встановлена мова програмування має 
ряд переваг над Objective-C, які не тільки роблять її привабливою для вже 
досвідчених спеціалістів, але і полегшують процес залучення та навчання нових 
кадрів у сферу, яка з кожним роком збільшує темпи розвитку і вкладення 
коштів, що є показником перспективності в майбутньому. 
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Аннотация. В работе рассматривается создание при помощи Html и Java-

script и применение в учебном процессе электронных учебников 
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Abstract. In this paper we describe the use of creation by means of Html and 

Java-script and application in educational process of electronic textbooks 
Key words: Html, Java-script, electronic textbook, foreign language, interactive 

programs 
Специфика обучения иностранному языку заключается в том, что 

учащиеся овладевают языком в искусственной языковой среде из-за отсутствия 
естественной. Данная ситуация предполагает широкое использование 
компьютерных технологий и различных технических средств обучения. Под 
воздействием информационных технологий идет выработка новых принципов, 
методов и технологий в образовании. 

Возникает проблема несовпадения естественной и искусственной среды 
обучения иностранному языку и вторая проблема боязнь ошибки учеником при 
освоении материала. 

Для решения данного комплекса проблем необходимо использовать 
интерактивное обучение при помощи электронных учебников, разработанных 
самим преподавателем [1]. 

Интерактивное обучение на основе мультимедийных программ позволяет 
более полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, 
педагогических и психологических принципов, делает процесс обучения более 
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интересным и творческим [1].  
В настоящее время очень результативным и сравнительно доступным 

методом при обучении иностранным языкам является использование 
электронных учебников. Они позволяют тренировать различные виды речевой 
деятельности и сочетать их в различных комбинациях; помогают создать 
коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия; 
способствуют реализации индивидуального подхода и интенсификации 
самостоятельной работы учащегося.  

При внедрении электронного учебника в обучение иностранному языку 
появляется возможность организовать диалог с каждым учеником, изучать 
материал в индивидуальном темпе, эффективно организовывать контроль. При 
условии правильно составленного электронного учебника компьютер может 
помочь учителю в организации урока, а учащиеся будут постоянно ощущать 
присутствие доброжелательного инструктора-машины. 

Электронный учебник гарантирует конфиденциальность. Ученик знает, 
какие ошибки он делает, у него нет страха, что кто-то узнает о его ошибках, и 
он получит неудовлетворительную оценку. Также электронный учебник имеет 
большие методические достоинства. Он моментально реагирует на введенную 
информацию, то есть компьютер обеспечивает большую степень 
интерактивности обучения, чем работа в классе или в лингафонном кабинете. 
Это обеспечивается постоянной и прямой реакцией на ответы учеников в ходе 
выполнения упражнений. И поскольку ученики сами определяют темп работы, 
компьютерное обучение как нельзя лучше способствует принципу 
индивидуального обучения.  

Электронный учебник можно использовать на всех этапах процесса 
обучения: при объяснении (введении) нового материала, закреплении, 
повторении, контроле знаний, умений и навыков. При этом для ученика он 
выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта 
обучения, сотрудничающего коллектива, досуговой (игровой) среды. 

Следует отметить, что с методической точки зрения электронный учебник 
не должен заменять другие виды самостоятельной работы. Он – часть 
дидактического материала, предназначенного для самостоятельной работы; 
следовательно, необходимо обозначить место компьютерного обучения во всей 
системе самостоятельной работы учащихся. Выполнение заданий по 
электронному учебнику – один из видов самостоятельной работы учащихся на 
том этапе, когда уже сформированы знания, уровень знаний должен 
оцениваться не менее, чем на «удовлетворительно».  

Электронные учебники не приводит к сокращению контактов между 
преподавателем и студентом, поскольку компьютер призван дополнять 
материал, предложенный учителем, а не изменять его [2]. В тех случаях, когда 
машина действительно берет на себя функции учителя он выполняет лишь 
самые трудные из них, как, например, изложение правил или осуществление 
контроля. Уже сейчас можно говорить о функции обратной связи и управления, 
об информативной и оценочной функциях компьютера. Электронный учебник 
играет и самостоятельную стимулирующую роль в обучении иностранному 
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языку. Работа со сложной техникой, необходимость принимать решения, 
появление на экране ответов и оценок, тестовых заданий и упражнений, и, 
наконец, сам диалог с машиной – все это вызывает живой интерес и, 
естественно, повышает мотивацию изучения иностранного языка. 

Достоинств у электронных учебников много. Достаточно простое создание 
при помощи Html и Java-script [4]. Они позволяют тренировать различные виды 
речевой деятельности и сочетать их в различных комбинациях; помогают 
создать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые 
действия; способствуют реализации индивидуального подхода и 
интенсификации самостоятельной работы учащегося. Однако, существенный 
недостаток использования данной технологии заключается в значительной 
трудоемкости создания качественных электронных учебников и отсутствии у 
большинства преподавателей, преподающих дисциплины не информационных 
циклов, достаточной квалификации для самостоятельного создания 
электронных учебников. Но тем не менее количество разработанных 
электронных учебников растет с каждым годом [1]. 

В течение последнего десятилетия в учебном процессе школ начались 
педагогические эксперименты по использованию электронных учебников при 
изучении иностранных языков. Необходимо отметить, что изначально в 
большинстве случаев практика опережала теорию: сначала на более или менее 
интуитивной основе создавались программные продукты учебного назначения, 
затем наступал этап осмысления, оценки качества и эффективности. Результаты 
исследования в данной области дают богатый материал для дальнейшего 
развития теории и практики разработки электронных учебников как средства 
обучения иностранному языку. 
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Развитие сетевых технологий определяется во многом развитием сети 
Интернет, использованием электронной почты и развитием корпоративных 
вычислительных сетей, обеспечивающих связь компьютеров на предприятии. 
Передача по информационно-вычислительным сетям все больших объемов 
разнородной информации заставляет исследовать свойства сетей и находить 
оптимальные решения на стадии их конструирования и эксплуатации. 

Поэтому выявлена необходимость оценки эффективности 
функционирования вычислительных сетей и определения наиболее 
перспективных и эффективных сетевых протоколов. Соответственно, задача 
анализа КИВС составных топологий с учётом использования приоритетов, 
когда для прогнозирования качества обслуживания в сети требуется развитие 
программного инструментария, является актуальной [1].  

В основе исследований лежит предположение, которое состоит в 
возможности повышения эффективности функционирования КИВС на основе 
использования приоритетных моделей сетей массового обслуживания. 
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Техника управления очередями нужна для работы в периоды временных 
перегрузок, когда сетевое устройство не справляется с передачей пакетов на 
выходной интерфейс в том темпе, в котором они поступают. Если причиной 
перегрузки является недостаточная производительность процессорного блока 
сетевого устройства, то необработанные пакеты временно накапливаются во 
входной очереди соответствующего входного интерфейса. Очередей к 
входному интерфейсу может быть несколько, если мы дифференцируем запро-
сы на обслуживание по нескольким классам. В очереди FIFO в случае 
перегрузки все пакеты помещаются в одну общую очередь и выбираются из нее 
в том порядке, в котором поступили. Во всех устройствах с коммутацией 
цветов алгоритм FIFO используется по умолчанию. Достоинствами этого 
подхода является простота реализации и отсутствие потребности в 
конфигурировании [2]. Однако есть и коренной недостаток - невозможность 
дифференцированной обработки пакетов различных потоков. Все пакеты стоят 
в общей очереди на равных основаниях. Очереди с приоритетным 
обслуживанием очень популярны во многих областях вычислительной техники, 
в частности в операционных системах, когда одним приложениям можно отдать 
предпочтение перед другими при обработке их в мультипрограммной смеси, 
применяются эти очереди и для преимущественной по сравнению с другими 
обработки иного класса трафика. Механизм приоритетного обслуживания 
основан на разделении всего сетевого трафика на большое количество классов 
и последующего назначения каждому классу некоторого признака - приоритета. 
Классификация трафика представляет собой отдельную задачу. Пакеты могут 
разбиваться на приоритетные классы на основании различных признаков: 
адреса назначения, адреса источника, идентификатора приложения, 
генерирующего этот трафик, любых других комбинаций признаков, которые 
содержатся в заголовках пакетов. Правила классификации пакетов 
представляют собой часть политики администрирования сети. 

Приоритеты могут назначаться не только коммутатором или 
маршрутизатором, но и приложением на узле-отправителе. Необходимо также 
учитывать, что, если в сети отсутствует централизованная политика назначения 
приоритетов, каждое сетевое устройство может не согласиться с приоритетом, 
назначенным данному пакету в другой точке сети. В этом случае оно 
перепишет значение приоритета в соответствии с локальной политикой при-
нятой непосредственно на данном устройстве. В сетевом устройстве, 
поддерживающем приоритетное обслуживание, имеется несколько очередей 
(буферов) - по одной для каждого приоритетного класса. Пакет, поступивший в 
период перегрузок, помещается в очередь, соответствующую его 
приоритетному классу. Размер буфера сетевого устройства определяет 
максимальную длину очереди ожидающих обслуживания пакетов, если пакет 
поступает при заполненном буфере, то он просто отбрасывается. Обычно по 
умолчанию всем приоритетным очередям отводятся одинаковые буферы, но 
многие устройства разрешают администратору назначать каждой очереди 
буфер индивидуального размера. Размер буфера определяется в идеальном 
случае таким образом, чтобы его хватало с некоторым запасом для хранения 
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очереди среднестатистической длины. Однако установить это значение 
достаточно сложно, так как оно изменяется. В зависимости от нагрузки сети, 
поэтому требуется постоянное и длительное наблюдение за работой сети. В 
общем случае, чем выше значимость трафика для предприятия, чем больше его 
интенсивность и пульсации, тем больший размер буфера требуется этому 
трафику. Для трафика высшего и нормального приоритетов выбраны большие 
размеры буферов, а для остальных двух классов - меньшие. Мотивы принятого 
решения для высшего приоритета очевидны, а трафик нормального приоритета 
имеет, очевидно, высокую интенсивность и значительный коэффициент 
пульсаций. 

Приоритетное обслуживание очередей обеспечивает высокое качество 
обслуживания для пакетов из самой приоритетной очереди. Если средняя 
интенсивность их поступления в устройство не превосходит пропускной 
способности выходного интерфейса (и производительности внутренних 
продвигающих блоков самого устройства), то пакеты высшего приоритета 
всегда получают ту пропускную способность, которая им нужна. Уровень за-
держек высокоприоритетных пакетов также минимален. Однако он не нулевой 
и зависит в основном от характеристик потока этих пакетов чем выше 
пульсации потока и его интенсивность, тем вероятнее возникновение очереди, 
образованной пакетами данного высокоприоритетного потока. Трафик всех 
остальных приоритетных классов не совсем прозрачен для пакетов высшего 
приоритета. Это относится к ситуации, когда высокоприоритетный пакет 
вынужден ждать завершения обслуживания низкоприоритетного пакета, если 
его приход совпадает по времени с началом продвижения низкоприоритетного 
пакета на выходной интерфейс. Что же касается остальных приоритетных 
классов, то качество их обслуживания будет ниже, чем у пакетов самого 
высокого приоритета, причем уровень снижения может быть очень 
существенным. Если коэффициент нагрузки выходного интерфейса, 
определяемый только трафиком высшего приоритетного класса, приближается 
в какой-то период времени к единице, то трафик остальных классов просто на 
это время замораживается. Поэтому приоритетное обслуживание обычно 
применяется для чувствительного к задержкам класса трафика, имеющего 
небольшую интенсивность. При таких условиях обслуживание этого класса не 
слишком ущемляет обслуживание остального трафика [2]. Механизм 
взвешенных очередей разработан для того, чтобы можно было предоставить 
всем классам трафика определенный минимум пропускной способности [3]. 
Под весом данного класса понимается процент предоставляемой классу 
трафика пропускной способности от полной пропускной способности 
выходного интерфейса. 

При взвешенном обслуживании, так же, как и при приоритетном, трафик 
делится на несколько классов, и для каждого класса ведется отдельная очередь 
пакетов. Но с каждой очередью связывается не приоритет, а процент 
пропускной способности ресурса, гарантируемый данному классу трафика при 
перегрузках этого ресурса. Для входного потока таким ресурсом является 
процессор, а для выходного - выходной интерфейс. 
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Достигается поставленная цель за счет того, что очереди обслуживаются 
последовательно и циклически, и в каждом цикле обслуживания из каждой 
очереди выбирается такое число байтов, которое соответствует весу данной 
очереди. В то же время длительный цикл приводит к большим задержкам 
передачи пакетов. Поэтому при выборе времени цикла нужно обеспечить 
баланс между точностью соблюдения пропорций пропускной способности и 
стремлением к снижению задержки. 

На уровень задержек и вариации задержек пакетов для некоторого класса 
трафика при взвешенном обслуживании в значительной степени влияет 
относительный коэффициент использования. В этом случае коэффициент 
подсчитывается как отношение интенсивности входного трафика класса к 
пропускной способности, выделенной этому классу в соответствии с его весом. 
Качественное поведение очереди и, соответственно, задержек здесь выглядит 
примерно так же, как и в случае очереди FIFO чем меньше коэффициент 
загрузки, тем меньше средняя длина очереди и тем меньше задержки. Как и для 
приоритетного обслуживания, при взвешенном обслуживании администратор 
может назначать разным классам очередей буферы разных размеров. 
Уменьшение размеров буферов для очередей ведет к росту числа потерь 
пакетов при перегрузках, но зато снижает время ожидания для тех пакетов, 
которые не были отброшены и попали в очередь. Каждый из описанных 
подходов имеет свои достоинства и недостатки. Приоритетное обслуживание, 
обеспечивая минимальный уровень задержек для очереди наивысшего 
приоритета, не дает никаких гарантий в отношении средней пропускной 
способности для трафика очередей более низких приоритетов. Взвешенное 
обслуживание обеспечивает заданное распределение средней пропускной 
способности, но не учитывает требований к задержкам. 

Существуют комбинированные алгоритмы обслуживания очередей. В 
наиболее популярном алгоритме подобного рода поддерживается одна 
приоритетная очередь, а остальные очереди обслуживаются в соответствии со 
взвешенным алгоритмом [3]. Обычно приоритетная очередь используется для 
чувствительного к задержкам трафика, а остальные - для эластичного трафика 
нескольких классов. Каждый класс эластичного трафика получает некоторый 
минимум пропускной способности при перегрузках. Этот минимум вычис-
ляется как процент от пропускной способности, оставшейся от приоритетного 
трафика. Очевидно, что нужно как-то ограничить приоритетный трафик, чтобы 
он не поглощал всю пропускную способность ресурса. Обычно для этого 
применяются механизмы кондиционирования трафика. 
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Анотація. В результаті проведених досліджень встановлено, що 
асинхронна модель функціонування сервера добре підійде для завдань, де 
багато користувачів одночасно здійснюють дії, які не суттєво завантажують 
процесор. При використанні даного методу процесорний час 
використовуватиметься ефективніше, ніж при класичному. 

Ключові слова: сервер, асинхронна модель, node.js, блокуюче введення-
виведення, неблокуюче введення-виведення.  

Abstract. As a result of studies was found that model of asynchronous server is 
well suited for applications where many users simultaneously carry out actions which 
do not significantly load the CPU. When we use this method CPU time is used more 
efficiently than using classic method. 

Key words: server, asynchronous model, node.js, blocking I/O, non-blocking 
I/O. 

На сьогоднішній день, однією із актуальних проблем є правильний 
розподіл навантаження на сервері зі сторони запитів клієнта [1-9]. Досить 
тривалий час використовувалась так звана “класична” блокуюча модель подій. 
При використанні даної моделі створювався пул потоків, задачі виконувалися 
паралельно, після завершення задачі потік не знищувався, а залишався в пулі, 
очікуючи наступної задачі. Саме по такій схемі працює веб-сервер PHP. 
Недоліком такого підходу є те, що процес, потрапивши на обробку, блокує 
ресурс доти, доки повністю не завершить обробку. Часто буває так, що більшу 
частину цього часу процесор буде простоювати, очікуючи, наприклад, 
отримання даних з бази. Тому при великій кількості запитів введення-
виведення виникає потреба в їх асинхронній неблокуючій обробці, так як 
створення окремого потоку для кожного запиту при такому рівні паралелізму 
стає недоцільним. При асинхронному ж підході, на момент часу, коли процесор 
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очікує, на виконання може поступити інший потік. 
В даний час активно розвивається ряд асинхронних технологій таких як 

Node.js, Play фреймворк для Java та Scala, Ratpack для мов, що працюють на 
JVM, Tornado для Python та інші.  

В результаті проведеної роботи, досліджено модель асинхронної роботи на 
прикладі технології Node.js. В основі моделі лежить цикл подій (event-loop). 
Під час кожної ітерації циклу запускаються callback-функції з трьох черг. 
Спочатку йде виконання функцій, що були встановлені на попередній ітерації 
циклу за допомогою process.nextTick(). Далі виконується обробка подій libev, 
зокрема подій таймерів. Потім здійснюється опитування libeio для завершення 
операцій введення-виведення і виконання встановлених для них callback-
функцій. У випадку, коли при проходженні циклу виявилося, що жодна функція 
не встановлена за допомогою process.nextTick(), немає жодного таймера і черги 
запитів в libev та libeio порожні, то Node.js завершує роботу [10].  

Порівняємо час виконання деякої кількості запитів для блокуючого і 
асинхронного неблокуючого серверів. Нехай виконання деякої операції 
(наприклад запит до бази даних) потребує 1 с, при цьому 700 мс – час 
виконання операцій введення-виведення (роботи з базою даних), а 300 мс – 
процесорний час. При використанні блокуючої моделі обробник буде 
заблокованим протягом всього часу виконання операції (1 с). Якщо, наприклад, 
таких запитів буде 3, то загальний час їх виконання буде дорівнювати 3 с. У 
випадку асинхронної моделі, поки запит очікуватиме даних від бази даних, 
сервер зможе почати виконання іншого запиту. Тоді загальний час виконання 
буде рівний 1с + 300 мс + 300 мс = 1.6 с.  

Проведені дослідження дають підстави стверджувати, що асинхронна 
модель функціонування сервера добре підійде для завдань, де багато 
користувачів одночасно здійснюють дії, які не суттєво завантажують процесор. 
При використанні такого підходу процесорний час використовуватиметься 
ефективніше, ніж при класичному підході. 
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Анотація. В результаті проведеної роботи встановлено, що протокол 
Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) дозволяє організувати обмін 
інформацією між різними системами, може працювати на мобільних 
обчислювальних пристроях, забезпечувати високий рівень надійності та 
безпеки, розроблених на його базі систем. Результати досліджень дають 
підстави вважати, що протокол XMPP можна ефективно застосувати при 
створенні клієнтської та серверної частин системи обміну миттєвими 
повідомленнями на мобільних комп’ютерах. 

Ключові слова: миттєві повідомлення, клієнт-сервер, децентралізована 
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система, протоколи обміну повідомленнями, XMPP, Extensible Messaging and 
Presence Protocol. 

Abstract. As a result of research work found that Protocol Extensible Messaging 
and Presence Protocol (XMPP) allows sharing information between different systems 
and can run on mobile computing devices, provide a high level of reliability and 
safety, developed on its basis. The research results give a reason to believe that the 
XMPP protocol can be effectively applied with creating client and server instant 
messaging on mobile computers. 

Key words: IM, client-server, decentralized system, messaging protocols, 
XMPP, Extensible Messaging and Presence Protocol. 

Щодня все більше людей приєднуються до соціальних мереж, що є 
причиною “росту” систем, які забезпечують спілкування в даних мережах. 
Паралельно із збільшенням аудиторії, зростають і вимоги до вказаних систем зі 
сторони користувачів. Вони хочуть отримати надійні та безпечні додатки для 
спілкування і розробники докладають зусиль щоб виконати дане складне 
завдання [1-9].  

Метою розробки вищевказаних систем є бажання забезпечити обмін 
текстовими повідомленнями в реальному часі. Клієнтське програмне 
забезпечення може надавати можливість обмінюватись інформацією у вигляді 
повідомлень, файлами, аудіо, відео, зображеннями, переглядати повідомлення 
після розриву зв’язку, використовуючи спеціальний журнал, що зберігається на 
сервері. Крім того можна створювати власний список контактів та переглядати 
стан облікового запису (присутності користувача):  

- в мережі (англ. Online);  
- не в мережі (англ. Offline);   
- невидимий (англ. Invisible). 
В даний час, в описаних вище системах використовуються такі 

архітектурні рішення: 
- серверна децентралізація (відсутня єдина точка відмови. Наприклад, 

поштовий сервіс E-mail);  
- централізовані сервери (наявність точки відмови. Наприклад, протокол 

передачі даних SIP/ SIMPLE); 
- децентралізована архітектура (наприклад, модель P2P). 
В останньої архітектури відсутній сервер і клієнти взаємодіють напряму. 

Іноді її використання є недоцільним, оскільки призводить до значного 
розряджання батареї в мобільних пристроях. Клієнт-серверна модель дозволяє 
уникнути вищевказаного негативного ефекту при використанні PUSH-
повідомлень та фільтрів (наприклад, використовуючи протокол TOX). 

На сьогоднішній день ринок додатків для обміну повідомленнями 
представлений великою кількістю таких систем. Серед них можна виділити 
найпопулярніші: Skype, Telegram, WhatsApp та інші. Кожна з даних систем має 
свої особливості. Наприклад, Skype базується на протоколі MSNP24. Тому 
доступ до нього закритий і єдина можливість хоч якось із ним працювати це 
API, який надає розробник. З допомогою VoIP протоколу також здійснюють 
потокову передачу медіа-даних.  
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Встановлено, що протокол Extensible Messaging and Presence Protocol 
(XMPP) є відкритим протокол для швидкого обміну повідомленнями та 
інформацією про присутність користувача в мережі Інтернет. Головною 
перевагою даної технології є розподіленість та підтримка шлюзів в іншій 
мережі обміну повідомленнями.  

Необхідно відмітити, що кожен клієнт в системі з архітектурою XMPP 
авторизується під унікальним Jabber ID, який забезпечує можливість 
ідентифікації користувачів в мережі. Дані не передаються в бінарному вигляді, 
а як основні одиниці (англ. basic unit), які називаються “XML stanzas” та 
знаходяться всередині контейнера “XML stream”. Stanzas використовують для 
передачі як повідомлень так і інформації про статус підключення клієнта [10]. 

Важливим моментом є встановлення пріоритету пристроям в межах від      
-128 до 127 для запуску клієнтської частини під одним ім’ям на декількох 
обчислювальних системах. Наприклад, якщо авторизуватись на планшеті і 
телефоні, то повідомлення прийде на пристрій з найбільшим пріоритетом. 
Протокол передає дані через  TCP Socket API. На верхньому рівні є можливість 
залучити протокол HTTP, що дає можливість спілкування з браузером чи 
клієнтом через Інтернет. 

Представлення мережі можуть бути різні, оскільки XMPP через S2S 
забезпечує кросс-платформенну взаємодію, а сервер, по-суті, виконує роль 
маршрутизатора [11]. 

До переваг XMPP можна віднести: 
- безпеку даних серверів, оскільки вони можуть бути повністю захищенні 

використанням криптографічних протоколів, які імплементовані в ядро XMPP; 
- можливість підключення на прикладному рівні протоколу який може 

забезпечити потрібний функціонал;  
- відмова одного сервера не спричинить критичної шкоди адже система 

децентралізована. 
В результаті проведеної роботи встановлено, що протокол Extensible 

Messaging and Presence Protocol (XMPP) дозволяє організувати обмін 
інформацією між різними системами, може працювати на мобільних 
обчислювальних пристроях, забезпечувати високий рівень надійності та 
безпеки, розроблених на його базі систем. Результати досліджень дають 
підстави вважати, що протокол XMPP можна ефективно застосувати при 
створенні клієнтської та серверної частин системи обміну миттєвими 
повідомленнями на мобільних комп’ютерах. 
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процесу компримування газу від нормальних характеристик, зокрема явища 
помпажу, що основана на аналізі фазових портретів контрольованих 
параметрів. Вона може бути використана для активізації сигналізації, що дає 
оператору певний час для прийняття рішення стосовно керуючих дій. 

Ключові слова: інформаційна технологія, виявлення, помпаж, 
газоперекачувальний агрегат, фазові траєкторії. 

The informative technology of early detection of deviated gas compression 
process  from normal gas compression process  particular surging phenomenon  
based on the analysis of phase portraits of controlled parameters is proposed. The 
technology can be used to activate alarms, that give the operator a certain time to 
make a decision how to act further. 

Keywords: informative technology, detection, surging, gas pumping units, phase 
trajectory. 

Постановка проблеми. Своєчасне виявлення відхилень процесу 
компримування газу в газоперекачувальних агрегатах (ГПА) на дотискувальних 
компресорних станціях підземних сховищ газу (ДКС ПСГ) від нормальних 
робочих режимів є важливою науково-практичною задачею, способом 
автоматичного захисту від можливих аварійних ситуацій. За його використання 
здійснюється захист обладнання ГПА від пошкоджень та захист процесу 
компримування від виходу за межі нормальної роботи. На жаль, Україна 
експлуатує застаріле обладнання компресорних станцій, оскільки залишається 
на периферії інвестиційних потоків. Це значною мірою спричиняє підвищення 
аварійності обладнання. З огляду на це гостро постала проблема вироблення 
наукових засад щодо сучасного методу виявлення відхилень процесу 
компримування газу від нормальних робочих режимів, що адаптований до 
світових стандартів і враховує вітчизняну специфіку.  

Метою роботи є удосконалення методу оперативного виявлення відхилень 
процесу компримування газу на дотискувальній компресорній станції 
підземного сховища газу від нормальних робочих режимів в контексті 
підвищення ефективності його практичного застосування для запобігання 
аварійних ситуацій, викликаних явищем помпажу у системі “відцентровий 
нагнітач газоперекачувального агрегату – трубопровід”. 

Методологічну основу даної роботи становлять загальнонаукові та 
спеціальні методи, прийоми та підходи пізнання процесів і явищ, а саме: 
системний підхід до аналізу процесу компримування газу і явища помпажу у 
відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів дотискувальних 
компресорних станцій підземних сховищ газу, положення сучасної теорії 
керування, інформаційних та виробничих технологій 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані з виявленням відхилень технологічних процесів від 

нормальних робочих характеристик, постійно знаходяться у полі зору вчених. 
Останнім часом у науковій літературі з’являються публікації, де виявлення 
відхилень технологічних процесів розглядається крізь призму зменшення 
мінливості процесу і  наближення його до оптимального режиму. Серед 
вітчизняних авторів, які досліджують питання виявлення відхилень різних 
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процесів, варто виділити С. Г. Гіренка [1], Ю. Є. Бляута, М. О. Петеша [2], М. 
В. Беккера, Р. Я. Шимка, О. В. Сукача, А. Ф. Репету [3], серед іноземних С. Ю. 
Боровика, Б. К. Райкова, Ю. Н. Сенісова, О. П. Собелева [4], Джеффа Артлі [5], 
А. П. Ястребова [6], Е. В. Долгову [7], М. П. Циганкова [8] та ін. 

Результати дослідження наведених вище вчених є науково і практично 
цінними. Проте, питання, пов’язані зі створенням методів раннього виявлення 
відхилень технологічного процесу компримування газу від нормальних 
робочих характеристик, залишається дотепер актуальними.  

Основні результати дослідження 
Раннє виявлення відхилення процесу (РВВП) компримування газу від 

нормальних робочих характеристик можливо здійснювати двома шляхами – 
шляхом використання архівних даних і на основі моніторингу процесу 
компримування газу в режимі on-line, порівнюючи поточні дані з даними 
нормальної експлуатації і визначаючи момент, коли процес відхиляється від 
заданого значення. 

У деяких галузях промисловості західних країн такі технології РВВП вже 
використовуються. Їх розробляють, наприклад, компанії Shell/Station і AJM 
Consulting [4]. 

РВВП – це складне застосування моніторингу, яке основане на результатах 
багатомірних вимірювань. Замість того, щоб враховувати одну змінну, 
багатомірні вимірювання враховують, що змінні корелюють і цей зв'язок має 
бути прийнятий до уваги при розгляді результатів вимірювання процесів. 
Процес компримування газу теж має багатомірний характер і система РВВП 
має аналізувати головні компоненти для виявлення відхилень в межах даних, 
що відносяться до багатомірних вимірювань. Найбільш вагомими 
інформативними параметрами, які характеризують явище помпажу у 
відцентрових нагнітачах (ВН) ГПА, є перепад тиску на конфузорі нагнітача, 
частота обертання силової турбіни газотурбінного приводу і ВН, горизонтальне 
вібропереміщення задньої опори ВН, вертикальне вібропереміщення задньої 
опори ВН, горизонтальне вібропереміщення передньої опори ВН, вертикальне 
вібропереміщення передньої опори ВН, осьовий зсув ВН, а також акустичні 
сигнали [1-3,7]. 

Дані нормальної роботи ГПА використовуються для створення моделі. 
Поточні значення порівнюються з цією моделлю для визначення того, чи 
знаходяться поточні значення в межах або за межами нормального режиму 
експлуатації ГПА. Для цього додаткові вимірювання не потрібні, але може бути 
використаний квадрат похибки між поточними даними окремих сигналів та 
вихідними даними моделі 

[ ]2)()(∑ −=
k

мk kbkbe  ,                                              (1) 

де    kb - контрольований в режимі on-line параметр на виході об’єкта, 
мb - значення параметру, що отримане в результаті розв’язку моделі, 

k - дискретний час. 
Якщо це значення стає високим, то це означає, що поточна операція 

сильно відрізняється від еталонної моделі і це не нормально. Оператор 
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оповіщається про потенційну проблему – у даному випадку передпомпажне 
явище. 

Існує [4] чотири кроки для застосування РВВП в режимі on-line в АСК ТП 
ГПА: 

- визначення вимірювальних параметрів, тобто головних компонент, що 
характеризують помпаж; 

- створення моделі процесу “норма-вимога”; 
- налаштування каналу зв’язку; 
- налаштування інтерфейсу. 
Найбільш важливим кроком є визначення параметрів, які підлягають 

вимірюванню для виявлення явища помпажу. Ця задача вирішена нами за 
допомогою експертних оцінок [1] і використання технології Data Fusion 
(злиття, тобто об’єднання даних). Множину параметрів, які характеризують 
помпаж у ВН ГПА, наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Множина параметрів, які характеризують помпаж у ВН ГПА 

№ Означення Позначення або 
кодування 

1 Перепад тиску на звужуючому пристрої (конфузорі) 
перед нагнітачем dPконф. 

2 Тиск за нагнітачем Р 
3 Температура газу Т 
4 Густина газу Ρ 
5 Швидкість обертання силової трубіни Nст 
6 Осьовий зсув нагнітача GZN 

7 Горизонтальна (g) вібрація (вібропереміщення) 
передньої опори нагнітача (PON) GgPON 

8 Вертикальна (v) вібрація (вібропереміщення) передньої 
опори нагнітача (PON) GvPON 

9 Горизонтальна (g) вібрація (вібропереміщення) задньої 
опори нагнітача (ZON) GgZON 

10 Вертикальна (v) вібрація (вібропереміщення) задньої 
опори нагнітача (ZON) GvZON 

11 Акустичні сигнали Ак 

     
Вибір експертів здійснили за їх компетентністю в галузі автоматичного 

антипомпажного регулювання ГПА ДКС “Більче-Волиця” і “Опари”. 
Оскільки велика кількість експертів впливає на ступінь узгодженості їхніх 

суджень, а зменшення їх кількості призводить до зниження точності 
оцінювання, вибрали і сформували дві групи по 8 експертів у кожній. Для 
ранжування експертам представили по 5 факторів. Найвищій оцінці 
присвоювали ранг 1, а найнижчій – ранг 5. 

Опитування експертів було анонімним, експерти мали достатньо 
інформації, щоб дати обґрунтовану оцінку. Для підвищення точності та 
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узгодженості оцінок експертів провели декілька турів опитування, що сприяло 
покращенню середньої оцінки експертизи загалом. На другому етапі був 
здійснений аналіз та обробка інформації, співставлення результатів експертизи 
і оцінка відповідності вимогам щодо оптимального регулювання. 

Результати опитування у вигляді розрахованих рангів кожного параметру 
представлені на рис.1. 

 
Рис. 1. Приклад аналізу значень суми рангів, визначених експертами, щодо 

змінних, які вказують на появу помпажу у ВН ГПА 
 
Судячи із суми рангів для 10 параметрів, які характеризують явище 

помпажу, найважливішими характеристиками помпажу у ВН є dPконф., 
Nст, GgZON., GvZON, GgPON, GvPON. Їх значення відповідно складають 11, 13, 17, 18, 
19, 20 бала. 

Приклад ранжування факторів у порядку підсилення інформативності 
щодо явища помпажу, дозволяє вибрати найбільш вагомі з них, враховуючи, що 
найвищій оцінці присвоюється ранг 1, а найнижчій – k, де k – кількість 
факторів (параметрів). 

Оскільки оператори компресорних станцій краще сприймають графічне 
зображення поточних операцій, то запропоновано використовувати фазові 
портрети нормального режиму роботи ГПА, передпомпажного стану і помпажу 
для візуального виявлення відхилень процесу компримування газу від 
нормального режиму роботи ГПА.  

Відомо [14], що для динамічних систем з суттєвими нелінійностями 
характерною рисою є те, що кожна нова нелінійна задача, яка хоча б несуттєво 
відрізняється від попередньої, потребує, як правило, проведення спеціального 
дослідження. Це дослідження включає в себе пошук умов стійкості і існування 
можливих рухів, які характеризують якість системи.  

САК ГПА – багатофункціональна, багатоканальна система 
довгострокового використання, яка повинна керувати роботою ГПА без 
постійної присутності обслуговуючого персоналу. 

Дана робота передбачає розвиток області застосування методу фазових 
траєкторій на системи раннього виявлення відхилень процесу роботи ГПА, які 
у зв’язку з наявністю нелінійних витрато-напірних характеристик можуть бути 
віднесені до класу нелінійних систем. 

Відображення руху системи на фазовій поверхні, а також використання 
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граничних циклів дозволяє для таких систем, що описуються диференційними 
рівняннями другого порядку, отримати досить прості, зручні в інженерній 
практиці фазові портрети, які характеризують стійкість системи і якість 
перехідних процесів. 

Метод фазових траєкторій є графоаналітичним  способом дослідження 
нелінійних систем. Сутність методу полягає в описі поведінки досліджуваних 
нелінійних систем за допомогою фазових траєкторій, тобто кривих у фазовому 
просторі, що відображає еволюцію фізичної системи. Сукупність фазових 
траєкторій, побудованих для різних початкових умов, складає фазовий портрет. 

Фазові портрети служать для наочного відображення особливостей 
еволюцій динамічної системи: особливих точок, граничних циклів. Для 
двомірної системи фазовий портрет повністю відображає типи траєкторій, які 
можуть реалізовуватись. 

Оскільки вільний рух нелінійної динамічної системи керування з одною 
керованою величиною x(t) у загальному випадку можна описати за допомогою 
n диференційних рівнянь першого порядку [13] 

[ ] ),;2;1(,)(,),(,),(),(
)(

21 njtxtxtxtxf
dt

tdx
nji

j
 == ,                             (2) 

де )()();()(...;);()();()( 11121 txtxtxtxtxtxtxtx nnjj −+ ====  - фазові змінні стану, тоді 
миттєвий стан системи і її подальша поведінка однозначно визначені, якщо в 
момент itt =  відомі значення усіх n змінних jx . 

Ці значення можна розглядати як координати зображаючої  точки 
nxxx ,,, 21   в n-мірному фазовому просторі. 

Оскільки конкретним початковим умовам 
0202101 )0(...;;)0(;)0( nn xxxxxx === відповідає єдине рішення системи (2), тобто 

певна сукупність шуканих функцій часу )(,),(),( 21 txtxtx n , тому кожній групі 
початкових умов відповідає лише одна початкова точка і єдина фазова 
траєкторія, а множині груп початкових умов відповідає ціле сімейство 
траєкторій, тобто фазовий портрет. 

Для побудови фазового портрету досліджуваної системи антипомпажного 
регулювання (АР) другого порядку скористуємося наступною методикою [14]. 

Як координати приймемо відхилення х вихідної величини від її значення, 

що відповідає усталеному режиму системи АР, і її першу похідну 
dt
dxy = . 

Попередньо опис системи АР приводимо до системи двох рівнянь першого 
порядку такого виду: 

 









=

=

),,(

),,(

yxP
dt
dx

yxQ
dt
dy

                                                    (3) 

де Q, P – нелінійні функції від вихідної величини х та її похідної у, 
dt
dxy = . 

Припустимо, що система АР лінійна і рівняння системи має такий вигляд:  
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Коефіцієнти kі рівняння (4) постійні, а права частина рівняння дорівнює 
нулю. Це означає, що зовнішні впливи на систему відсутні і вона автономна. 
Задамо деякі початкові умови для величини х і її похідної 

dt
dx , тобто значення х і 

dt
dx  в момент часу t=0: 
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Ці дві величини (5), як координати системи АР, повністю визначають її 
стан в момент часу t=0. 

Для визначення стану системи АР при різних початкових умовах замінимо 
рівняння (4) двома рівняннями першого порядку, використавши заміну: 

.у
dt
dx

=                                                        (6) 

Тоді підставивши в рівняння (4) замість 
dt
dx  величину у, а замість 2

2

dt
xd  

величину 
dt
dy  , отримаємо рівняння 

.0210 =++ xkуk
dt
dyk                                               (7) 

Отже маємо систему рівнянь 
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яка замінила рівняння (4). 
Початкові умови для рівняння (8) набувають такого вигляду 

.)()(;)( 0000
ууxx tt == =                                         (9) 

Координати х і у системи, які розглядаються у будь-який момент часу t, 
повністю визначають стан системи АР в цей момент часу. 

Оскільки метод фазових портретів залишається без змін для будь яких 
автономних систем (лінійних або нелінійних) другого порядку, то спочатку 
припустимо, що система нелінійна і нелінійне рівняння системи, що 
досліджується, має вид: 







=

dt
dxxF

dt
xd ,2

2

,                                           (10) 

де F – деяка нелінійна функція, то, використовуючи позначення 
dt
dxy = , із 

(10) отримаємо систему рівнянь у такому вигляді: 
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y
dt
dx

yxF
dt
dy

                                            (11) 

Розділивши перше рівняння системи (3), або системи (11) на друге, 
отримаємо рівняння фазових траєкторій у вигляді нелінійного диференційного 
рівняння першого порядку 

 
),(
),(

yxP
yxQ

dx
dy

=  або ,),(
y

yxF
dx
dy

=                            (12) 

в якому незалежною змінною є х, а залежною – у. 
Отже, шляхом виключення часу ми спростили задачу і перейшли від 

рівняння другого порядку до одного рівняння першого порядку. 
Далі, розділивши змінні х і у і проінтегрувавши рівняння (12), можна 

отримати рівняння фазових траєкторій у такому вигляді [13]: 
0)( cxfy += ,                                               (13) 

де c0 – постійна інтегрування, яка залежить від початкових умов. 
Рівняння (12) має певний геометричний сенс. Якщо розглядати будь-яку 

точку М на фазовій площині з координатами х і у, то для цієї точки, на основі її 
координат, можна знайти Q(x, y), P(x , y), а отже і праву частину рівняння (12). 
Згідно з цим рівнянням, знайдене значення правої частини дорівнює 

dt
dу , інакше 

кажучи – тангенсу кута похилу дотичної до траєкторій в точці М. Таким чином, 
знайдено напрямок нескінченно малого відрізку фазової траєкторії, що 
проходить через дану точку, що символічно зображено на рис 2. у вигляді 
відрізка зі стрілкою. Отже рівняння (12) задає напрямок фазової траєкторії у 
будь якій (неособливій) точці фазової площини. 

 

 
Рис. 2. Напрямок нескінченно малого відрізку фазової траєкторії, що 

проходить через зображаючу точку М 
 
Проте рівняння (12) не дозволяє визначити напрямок фазової траєкторії у 

тому випадку, коли з нього отримується невизначений результат, тобто коли 
одночасно дорівнюють нулю і чисельник і знаменник правої частини рівняння 
(2): 

0),(;0),( == yxPyxQ .                                            (14) 
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Тоді 
0
0

=
dх
dy , тобто не існує визначеного напрямку дотичної до траєкторії в 

даній точці. Це особливі точки, яким відповідають стани рівноваги. Дійсно, 
якщо для будь-якої точки справедливі рівності (14), то, підставивши їх у 
рівняння (2), отримаємо вирази: 

.0;0 ==
dt
dy

dt
dx

                                                  (15)
 

Це означає, що швидкість зміни координат зображаючої точки М х і у в 
даній точці дорівнює нулю, тобто система знаходиться у стані рівноваги. 

Якщо в лінійних системах такий стан лише один, то в нелінійних, якою є 
САК ГПА, їх може бути декілька і, отже, на фазовому портреті може бути 
декілька особливих точок M1, M2, M3, …. 

Задачею дослідження є не тільки визначення місця особливих точок, але й 
встановлення факту їх стійкості, або нестійкості. 

Для незатухаючих коливань ступені підвищення тиску газу Е в режимі 
зародження обертального зриву в проточній частині ВН можна записати 
рівняння: 

tEE 00 cosω= ,                                                 (16) 
де    Е0 – максимальне відхилення чинника Е від нульового значення (амплітуда 
коливань); 

00 2 fπω =  - кругова частота незатухаючих коливань;  

0
0

1
T

f = ; 0T - період незатухаючих коливань. 

Продиференціюємо рівняння (16): 

tE
dt
dE

000 sinωω= .                                               (17) 

Для видалення часу t із рівнянь (17), (16) зробимо піднесення їх в квадрат і 
додамо. Тоді отримаємо: 

2
0

2

2
0

2
0

2

0
2

0
2 1cossin

E
E

E
dt
dE

tt +








==+
ω

ωω ,                                    (18) 

2
02

0

2

2 Edt
dE

E =








+
ω

.                                                 (19) 

Формула (19) в координатах Е і 
dt
dE є рівнянням еліпсу з центром в початку 

координат (рис. 3). Напрямок руху зображеної точки по еліпсу показано 

стрілками. В початковому положенні (точка 1) 0=
dt
dE і 0EE = . В момент 

проходження системою стану спокою (точка 2) 0=E  і 00ωE
dt
dE

−= . 
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Рис. 3. Фазові траєкторії незатухаючих коливань чинника Е 

 
При підході до другого крайнього положення, тобто при 0EЕ −= , 

швидкість зміни чинника Е дорівнює 0=
dt
dE  (точка 3). Під час наступного 

проходження положення спокою (точка 4) 0=E  і 00ωE
dt
dE

= . Знаки у даному 

випадку визначаються за фізичним сенсом, виходячи із вибраного напрямку 
траєкторії за годинниковою стрілкою. 

В залежності від початкового відхилення чинника Е0 величина еліпсу 
змінюється, але усі еліпси будуть замкнутими (рис. 3.), оскільки коливання 
ступені підвищення тиску газу не затухають і максимальні значення 0EЕ ±=  і 

00ωE
dt
dE

±=  з часом не зменшуються. 

Розглянемо будь-яку особливу точку М для режиму “м’якого” помпажу з 
координатами х0, у0, для якої справедливими є рівності (18). 

Тому:  
0),(;0),( 0000 == yxPyxQ .                                      (20) 

Для дослідження стійкості особливої точки М попередньо перенесемо в цю 
точку початок координат шляхом переходу від старих координат х, у до нових 
а, b за допомогою перетворення 

byyaxx +=+= 00 ; .                                         (21) 
Тоді координати досліджуваної особливої точки   ( 00 ; yyxx == ) у новій 

системі координат будуть такими  
0;0 == ba .                                                (22) 

Перетворимо рівняння (3) до нової системи координат, підставивши в них 
вирази (21) для х і у. Оскільки constyconstx == 00 ; , то  

).,(

);,(

;;

00

00

byaxQ
dt
db

byaxP
dt
da

dt
db

dt
dy

dt
da

dt
dx

++=

++=

==

                                             

(23) 

Припустимо, що P і Q – аналітичні функції змінних х і у і, отже, можуть 
бути розкладені в степеневий ряд по цим змінним. Тоді, розкладаючи функції P 
і Q в ряди по а і b, отримаємо 
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.),(),(
,),(),(

0000

0000

QbayxQbyaxQ
PbayxPbyaxP
′+++=++

′+++=++
δγ
βα

                            
   (24) 

Тут P′ і Q′ містять члени зі степенями а і b вище першої, а також з 
добутками аі і bj (i ≥ 1; j ≥ 1). Коефіцієнти δγβα ,,,  при перших степенях 
розкладання визначаються за формулами 

.;
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∂
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∂
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∂
∂

=

δγ

βα

                                         

(25) 

Якщо врахувати рівності (20), то перші члени в правих частинах рівняння 
(24) дорівнюють нулю. Тому рівняння (23) можна записати у такому вигляді 

.

,

Qba
dt
db

Pba
dt
da

′++=

′++=

δγ

βα

                                               

(26) 

Рівняння (26) нелінійні так само як і вихідні рівняння (3), оскільки P′ і 
Q′ містять члени вищих степенів. Проте під час дослідження стійкості 
особливої точки розглядаємо лише траєкторії, що розташовані поруч з 
особливою точкою, оскільки характер траєкторії поблизу особливої точки 
визначає питання стосовно стійкості цієї точки. Дійсно, при досить малому 
пороговому значенні α початкових відхилень 

( ) α<− '
00 ii xx ,                                              (27) 

де    хі0 – координати зображаючої точки М0 (і=1, 2, … , n); 
'

0ix  - координати точки '
0М , 

відхилення зображаючої точки від особливої точки буде досить малим і 
стійкість залежить від того, чи будуть траєкторії, що розташовані поблизу 
особливої точки прямувати до неї або від неї. Врахуємо, що при малих 
значеннях а і b їх степені а2, а3, b2, b3, та також добутки аb, а2 b, аb2 та ін. будуть 
малими вищого порядку. Тоді можна знехтувати членами P′ і Q ′  у рівняннях 
(26), які містять ці малі вищого порядку. 

Тоді отримаємо такі рівняння першого наближення 

.

,

ba
dt
db

ba
dt
da

δγ

βα

+=

+=
                                                  (28) 

Ці рівняння лінійні, що полегшує їх дослідження, але вони не співпадають 
з попередніми рівняннями (26). Проте придатність лінійних рівнянь (28) для 
дослідження стійкості особливих точок була доведена О. М. Ляпуновим [14]. 
Тому перетворимо рівняння (28) за Лапласом, враховуючи, що параметри а і b 
змінюються в часі, тобто a(t), b(t): 
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{ }

{ },)()()(

,)()()(

tbtaL
dt

tdbL

tbtaL
dt

tdaL

δγ

βα

+=








+=








                                       (29) 

і визначимо характеристичне рівняння особливої точки 

),()()(
),()()(

sbsassb
sbsassa

δγ
βα

+=
+=

                                         (30) 

де 
dt
ds =  - оператор Лапласа. 

Визначимо із другого рівняння b(s) 
.)()(

δ
γ

−
=

s
sasb                                                (31) 

Підставимо значення b(s) в перше рівняння системи (30). Тоді отримаємо 

,)()()(
δ

γβα
−

+=
s

sasassa                                       (32)  

або остаточно: 
).()()()()(2 ssassassasas βγαδααδ +−=−                         (33) 

Оскільки для дослідження характеру рішень лінійних рівнянь (28) 
достатньо знати лише розташування коренів характеристичного рівняння, із 
(33) знаходимо характеристичне рівняння. 

.0)()(2 =−++− βγαδαδ ss                                (34) 
Коефіцієнти δγβα ,,,  цього рівняння визначаються для досліджуваної 

особливої точки за формулами (25). Бачимо, що в даному характеристичному 
рівнянні другий коефіцієнт від’ємний, що свідчить що необхідна умова 
стійкості не виконується. 

Оскільки характер фазової траєкторії навколо особливої точки нелінійної 
системи, який визначає її тип, залежить від характеру коренів 
характеристичного рівняння (34), розглянемо їх типи. 

Існує шість типів особливих точок нелінійних систем [14]: 
- особлива точка типу “центр”, 
- особлива точка типу “стійкий фокус”, 
- особлива точка типу “нестійкий фокус”, 
- особлива точка типу “стійкий вузол”, 
- особлива точка типу “нестійкий вузол”, 
- особлива точка типу “седло”. 

Особлива точка типу “центр” зустрічається лише в консервативних 
системах і замкнені фазові траєкторії навколо неї не є граничними циклами 
(атракторами). 

Точку типу “стійкий фокус” отримаємо у тому випадку, коли корені 
характеристичного рівняння (34) комплексно-спряжені з від’ємною дійсною 
частиною 

ωα js +−=2,1 .                                                 (35) 
Загальний вигляд рішення для а 

)sin(21
21 ϕωα +=+= − tAeececа ttsts ,                               (36) 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 32 



 Том 2. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки          

де с1 і с2, а також А і φ – постійні. 
Як видно з (36) а - являє собою затухаюче коливання. 

Якщо скористатися співвідношенням 
dt
dab = , для визначення другої 

координати b, то 
)(sin ϕωα ′+′== − teA

dt
dab t ,                                      (37) 

ϕϕ ≠′≠′ ,AA  - постійні величини. 
Така траєкторія має вигляд спіралі, яка намотується на особливу точку. 

Напрям руху зображаючої точки М по фазовій траєкторії можна знайти з 

рівняння 
dt
dab = , застосувавши умови .0,0 >>

dt
dab  Такий характер фазової 

траєкторії свідчить про те, що особлива точка асимптотично стійка, а уся 
фазова площина є областю тяжіння особливої точки – атрактором. 

Проте для помпажних явищ в системі “відцентровий нагнітач 
газоперекачувального агрегату – трубопровід” фазова траєкторія має вигляд 
спіралі, яка розкручується і зображаюча точка М рухається від початки 
координат, тобто особлива точка є “нестійким фокусом”. Ця точка відповідає 
двом комплексно-спряженим кореням характеристичного рівняння (34) з 
додатною дійсною частиною  

ωα js ++=2,1 .                                                 (38) 
Рішення для a має вигляд  

)(sin ϕωα += tAea t  .                                           (39) 
Функція а(t) описує зростаючі коливання як і функція  b(t).  
Інші типи особливих точок не мають практичного значення в автоматизації 

процесу компримування природного газу. 
Що стосується фазового портрету САК ГПА вцілому, то він має єдину 

стійку особливу точку 0 (рис. 4.), тому і система стійка. 
 

 
Рис. 4. Фазовий портрет САК ГПА з особливою точною в початку 

координат і двома граничними циклам 
 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 33 



 Том 2. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки          

Проте граничний цикл М1, М2 нестійкий, оскільки звичайні траєкторії 
відходять від нього як із середини так і ззовні. Зображаюча точка М 
наближається до особливої точки 0 лише тоді, коли її початкове положення 
знаходиться в заштрихованій області, обмеженій граничним циклом М1, М2. 

Якщо ж початкове положення зображаючої точки М знаходиться в 
незаштрихованій області фазової площини, то тоді точка М буде рухатись від 
граничного циклу і точки 0. Тому область “атрактор тяжіння” особливої точки 
0 обмежена і не охоплює усієї фазової площини. Отже, система, з фазовим 
портретом (рис. 4.) стійка в малому, а граничний цикл М1, М2 є нестійким. Він є 
межею, яка відокремлює один тип фазових траєкторій від іншого – того, що 
описує явище помпажу. 

Відзначимо, що фазові портрети дають певні уявлення про динаміку 
нелінійних систем другого порядку при детермінованих збуреннях, зокрема про 
точність, стійкість і якість процесів. Як координати фазових портретів 
використали відхилення хі контрольованих величин, наведених в таблиці 1, від 
їх значень, що відповідають усталеному режиму роботи САК ГПА, і їх перші 
похідні 

dt
idx

iy = .  
Для моделювання фазових портретів досліджуваних параметрів в режимі  

on-line використали програму Matlab Simulink і схему, що наведена на рис.5. 
 

 
Рис. 5. Моделювання фазових портретів в системі Simulink 

 
Приклад фазового портрету для одного з параметрів E(t) наведено на рис 6. 
 

 
Рис.6. Приклад побудови фазового портрету ступеня підвищення тиску 

газу E 
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Аналізування отриманих фазових портретів дозволило встановити, що 
усталеному режиму відповідають фазові траєкторії, які сходяться до фокуса, 
яким є середнє значення контрольованого параметра. Нестійкому процесу 
відповідає траєкторія, яка іде від початку координат. 

Оскільки задача РВВП зводиться до пошуку граничних циклів в 
залежності від параметрів системи, то розглянути граничні цикли можна, 
обмежившись побудовою декількох фазових траєкторій. 

Фазові портрети, що побудовані в координатах )(xf
dt
dx

= , де х – 

контрольований параметр, порівнюються  з так званим еліпсом надійності або 
надійних даних. Якщо поточні дані знаходяться в межах цього еліпсу 
надійності 122 =+ byax , то представлення процесу компримування газу 
класифікується як “норма”. Після того, як точка фазового портрету виходить за 
межі еліпсу, він класифікується як “передпомпажне явище” або “аномалія”. 

Досліджуваний процес нестійкий, оскільки в режимі жорсткого помпажу 
фазові портрети відходять від еліпса надійності (атрактора) і створюють інший 
атрактор. Атрактор дає змогу визначити два параметра коливального циклу – 
частоту і амплітуду. 

Оскільки досліджуваний процес нелінійний, спостерігається декілька 
областей з різноманітними фазовими траєкторіями (рис. 7). 

 

 
Рис.7. Приклад фазового портрету акустичного сигналу Aк 

 
Відзначимо, що якщо пізніше з’ясується, що отримані дані не 

характеризують передпомпажний стан ГПА, то їх можна включити в модель 
нормальних даних для покращення даної моделі і уникнення можливих хибних 
тривог. Можливість повторної класифікації даних є важливою для запобігання 
хибних спрацювань системи захисту ГПА. Оскільки логіка виявлення 
передпомпажного стану системи “відцентровий нагнітач газоперекачувального 
агрегату – трубопровід” досить складна, то для визначення кінцевої причини 
аномальної ситуації треба застосувати комплексний аналіз прийняття рішення 
про необхідні дії. У зв’язку з цим будь-який новий аналіз повинен проводитись 
досвідченим інженером, або спеціалістом з автоматизації. 

Другий крок для застосування інформаційної технології РВВП 
заключається в створенні моделі процесу “норма-вимога”. Для виявлення 
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сприяючих змінних щодо виявлення явища помпажу використані архівні дані – 
діаграми головних компонент P(t), Nст(t), dPконф(t), Ggzon(t), Gvzon(t), 
Gszsuv(t), Ggpon(t) та ін. Для перегляду даних запропоновано систему 
візуалізації паралельних координат (ВПК), яка є дуже корисною і визначає 
будь-які одномірні причини передпомпажних явищ.  

Рис. 8 є одним з основних інструментів перегляду параметрів, що дають 
оператору інформацію про помпаж. Схема ВПК є одномірним, але дуже 
корисним інструментом для перегляду усіх даних. Проте малоймовірно, що 
одномірний аналіз дозволить повністю визначити причини порушень в роботі 
ГПА і будь-яка одномірна причина, скоріш за все, буде виявлена за допомогою 
перегляду інших даних і методів аналізу, таких як часова область змінних. 

Для багатомірного аналізу, який є необхідним для виявлення причин появи 
помпажу, аналіз головних компонент (АГК) використовується для пошуку 
змінних, сприяючих порушенню працездатності ГПА. 

Експерт повинен вибрати число головних компонент (ГК), які 
характеризують мінливість процесу і сприяють вимірюванням. Це  
здійснюється також в автономному режимі. Вибір кількості ГК є важливим 
фактором отримання результативного аналізу даних. Аналіз може погіршитися 
внаслідок використання надто великої кількості комп’ютерів,яка може 
сповільнювати виконання аналізу, а при дуже малій кількості комп’ютерів 
можливий пропуск важливої інформації. В рамках аналізу в автоматичному 
режимі використовують [5] також інші графічні матеріали для остаточного 
визначення причини порушень в роботі: тенденції прямих відрізків, тенденції 
cusum, схеми змінних значень, множинні схеми та ін. 

Тенденції прямих відрізків показують змінні значення часових рядів, 
схеми cusum відображають точки змінних значень. Точність аналізу прямих 
відрізків може бути вибрана для оцінювання основних точок змін і порівняння 
їх з точками змін вимірюваного параметру. Аналіз прямих відрізків є потужним 
інструментом в оцінюванні областей значень змін і визначення змінних. 

Для оперативного аналізу поточні значення процесу, які були визначенні 
для вимірювання параметру, порівнюються з протестованими моделями для 
виявлення значень змінних в даному модельному ряду (рис.8). 

Наступний крок – це створення каналу зв’язку для передачі даних в режимі 
online і використання їх для аналізу. Дані повністю передаються на робочу 
станцію оператора з використанням стандарту передачі даних в режимі 
реального часу (ОРС). 

Операція, яка в майбутньому оцінюється як бажана, легко вводиться в 
модель для запобігання непотрібних повідомлень у майбутньому. Після 
утворення каналу зв’язку необхідно задати спосіб попередження оператора про 
початок явища помпажу. Оповіщення про несправності можуть створюватися  
за допомогою sms- повідомлень на мобільний телефон інженера, що відповідає 
за процес, або на ПК відповідального інженера, або у вигляду текстового 
повідомлення на робочу станцію оператора. Коли процес наближається до зони 
попередження помпажу, попередження шляхом сигналізації або просто 
графічної зміни кольору на робочу станцію оператора, щоб попередити 
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оператора, про те, що вимірювання відрізняється від бажаного значення. Це 
повідомлення з’являється до спрацювання сигналізації, що забезпечує раннє 
виявлення позаштатної ситуації – передпомпажного явища. Наприклад, це 
може бути гістограма з межами, які викликають зміну кольору, коли значення 
стає високим.  

 

.  
Рис. 8. Фазові портрети 

 
Після появи попередження оператор може дослідити різні графіки для 

підтвердження достовірності повідомлення. Окрім того, якщо отримана 
інформація раніше була проаналізована і причина встановлена та налаштована 
в системі керування, то може бути створене діагностичне повідомлення для 
оператора щодо дій, які він може виконати, для усунення проблеми. 

Використання такої системи дозволяє компенсувати великі втрати від 
зниження об’єму перекачувального газу або втрати на заміну такого 
критичного обладнання як ВН ГПА ДКС ПСГ. 

Висновок З метою оптимізації надійності і продуктивності роботи 
газоперекачувальних агрегатів дотискувальних компресорних станцій 
підземних сховищ газу, а також досягнення найбільшої їх ефективності за 
рахунок своєчасного виявлення явища помпажу, запропоновано інформаційну 
технологію раннього виявлення відхилення процесу компримування газу від 
нормальних робочих характеристик, що основана на аналізі фазових портретів 
контрольованих параметрів. Ці зміни можуть бути використані для активізації 
сигналізації, що дає оператору певний час для прийняття керуючих дій. Для 
ефективного застосування системи раннього виявлення явища помпажу вона 
має бути незалежною від САК ГПА і інших газоперекачувальних агрегатів. 
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Анотація. У статті проведено детальний аналіз визначення коефіцієнтів 

математичної моделі відцентрового нагнітача газоперекачувального 
агрегату. Сформульовано умови, за яких математичну модель відцентрового 
нагнітача газоперекачувального агрегату можна вважати придатною для 
синтезу регулятора в системі автоматичного антипомпажного регулювання. 

Ключові слова: стійкість, математична модель, відцентровий нагнітач, 
автоматичне антипомпажне регулювання. 

Abstract. This article provides a detailed analysis of factors determining the 
mathematical model of a centrifugal supercharger compressor units. Formulated the 
conditions under which a mathematical model of a centrifugal supercharger 
compressor units can be considered suitable for the synthesis controller in automatic 
surge control. 

Key words: resistance , mathematical model, centrifugal blower, automatic 
surge control. 

Як правило, при розробленні системи автоматичного керування спочатку 
визначають модель об’єкта керування (ОК). Далі досліджують її властивості та 
синтезують регулятор, який відповідає певним вимогам. Така традиційна 
послідовність виправдана тільки у тому випадку, коли модель адекватно 
відображає властивості ОК, а порядок і структура моделі і ОК однакові, окрім 
цього значення параметрів моделі визначені і враховані з достатньою точністю, 
а усі збурення відомі та досяжні для вимірювання. 

Проаналізуємо можливість існування цих припущень для процесу 
компримування природного газу, зокрема для відцентрового нагнітача 
газоперекачувального агрегату (ВН ГПА) з газотурбінним приводом. 

На практиці домогтися однакових порядків і структури математичної 
моделі і об’єкта керування неможливо, оскільки характеристики ВН, 
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виготовлених в заводських умовах, змінюються в часі у зв’язку із зміною 
продуктивності і дрейфом характеристик ВН, а також старінням, зносом та ін. 

Під час експлуатації режим роботи ВН постійно змінюється. Даний факт 
пов’язаний зі зміною споживання газу, параметрів газового потоку (густини, 
температури, коефіцієнту стисливості, газової сталої, показників політропи і 
адіабати), властивостей оточуючого середовища, технічного стану ГПА в 
цілому [1]. 

Неточність, або невизначеність математичного опису ОК впливає на якість 
регулювання. Тому у загальному випадку система описується моделлю з 
інтервальною невизначеністю параметрів витратно-напірної характеристики 
ВН, а також з невизначеністю порядків диференційних рівнянь, що викликана 
неврахованою динамікою давачів, виконавчих механізмів та ін. Це так звана 
структурна невизначеність. 

Проте відзначені фактори носять загальний характер і тому в сучасній 
теорії автоматичного регулювання виділяють [3] клас задач розрахунку 
автоматичних систем в умовах дії факторів структурно-параметричної 
невизначеності опису математичної моделі об’єкта керування. 

Існує достатньо обґрунтована думка науковців [2, 3] про те, що більшість 
таких процесів може бути апроксимована наближено диференційними або 
різницевими рівняннями невисоких порядків. Тобто математичні моделі таких 
об’єктів керування не обов’язково повинні мати високий порядок. Проте, 
відзначимо, що це раціонально лише на тому наборі даних, на яких виконана ця 
апроксимація. 

Використання математичної моделі, порядок якої нижче порядку об’єкта 
керування, приводить до того, що залишаються неврахованими деякі корені 
функції передачі об’єкта керування, тоді як регулятор синтезується лише на 
основі врахованих параметрів (коренів) об’єкта керування. Невраховані корені 
можуть викликати появу неконтрольованих складових перехідних процесів, 
оскільки вони залишаються в замкнутій автоматичній системі керування. Тоді 
для уникнення цих коливань до складу регулятора слід ввести додаткові ланки, 
що призводить до підвищення порядку регулятора. 

Відзначимо ще одну особливість процесів автоматичного керування 
процесом компримуванням природного газу. Відомо [1], що залежність ступеня 
підвищення тиску газу Е  від продуктивності Q  відцентрового нагнітача має 
екстремальну характеристику (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Витратно-напірні характеристики ВН ГПА (1) і характеристика 

мережі (2) 
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Якщо завантаження ВН більше рівня, при якому досягається режим, 
наближений до максимуму maxЕ , об’єкт стійкий. При малих витратах газу він 
стає нестійкий, що призводить до появи явища помпажу, та зупинки ГПА або 
аварії. Тому математичну модель ОК ні в якому разі не можна вважати раз і 
назавжди визначеною, а домагатися виконання умов стійкості математичної 
моделі у всіх випадках було б помилкою. Проте, якщо корені 
характеристичного поліному ВН в деякій області координат свого положення 
або у часі переходять межу області стійкості, тоді і корені математичної моделі 
повинні відповідно змінити своє положення. У протилежному випадку 
математична модель не буде адекватною даному об’єкту керування навіть в 
ідеальному випадку, коли порядки структури моделі і об’єкта керування 
співпадають. 

Як правило, визначення математичної моделі ВН як об’єкта керування 
зводиться до обчислення коефіцієнтів поліномів чисельника і знаменника 
функції передачі або різницевих рівнянь. Похибки обчислень, що виникають 
при цьому, можуть привести до такого явища, коли корені характеристичного 
рівняння математичної моделі і об’єкта керування опиняться по різні боки межі 
стійкості, якщо корені об’єкта керування знаходяться поблизу цієї межі. 

Отже математична модель ВН ГПА на етапі розробки системи 
антипомпажного регулювання має бути задана з точністю до деяких невідомих 
характеристик - постійних параметрів, змінних коефіцієнтів, статичних 
нелінійностей та ін. 

Основними методами керування такими параметрично невизначеними 
об’єктами є наступні [3, 4]: 

- ідентифікаційні методи, коли задача керування вирішується в два етапи: 
спочатку ідентифікуються невідомі параметри об’єкта керування, а потім на 
основі отриманих оцінок розраховується закон керування; 

- методи інтервального керування, коли закон керування синтезується із 
умови забезпечення потрібної якості для усіх параметрів із заданого інтервалу; 

- методи ∞Н  - оптимізації, згідно з якими метою синтезу є мінімізація або 
максимізація деяких частотних норм функції передачі замкненої системи для 
заданого класу об’єктів керування; 

- методи прямого адаптивного керування, які передбачають пряме 
налаштування алгоритму керування з метою забезпечення заданої якості 
замкненої системи автоматичного керування. 

Більшість досліджень в області керування об’єктами із структурно 
параметричними невизначеностями зв’язані з розвитком методів теорії ∞Н  - 
оптимізації [5] і методів прямого адаптивного керування [3]. 

Слід відзначити, що в промислові регулятори процесів компримування 
природного газу, як правило, закладені алгоритми стабілізації, оскільки 
показники процесу компримування газу у періоди нормальної експлуатації 
змінюються мало. Це приводить до поганої обумовленості математичних 
моделей, тобто незначним збуренням коефіцієнтів моделі (наприклад з причин 
округлень при обчисленнях) відповідає значне відхилення результатів 
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прогнозу, або визначення керувальних дій на основі такої моделі. Така модель 
дуже чутлива до параметричних збурень. Із даного аналізу випливає, що 
одержання точної математичної моделі процесу стабілізації лише аналітичним 
методом неможливе. 

Методи, що основані на використанні кореляційних функцій можуть 
відіграти позитивну роль у випадку їх використання для визначення першого 
лінійного наближення значень коефіцієнтів та структури моделі [2]. Після 
цього необхідно обов’язково передбачити алгоритм уточнення структури та 
параметрів моделі на реальних нечітких даних, одержаних в режимі on-line. 
Саме ці дані містять у собі найбільшу вірогідну інформацію про статичні і 
динамічні властивості процесу, у тому числі про нелінійності. Отже єдиним 
критерієм придатності моделі для задач керування є близькість значень виходу 
реального об’єкта керування (ВН ГПА) та його математичної моделі при 
однакових для них вхідних діях. 

Технологічний процес компримування природного газу піддається 
постійним збуренням. Внаслідок дії на ВН ГПА таких збурень, як хімічний 
склад реального транспортованого газу, технічний стан ВН, температура і 
вологість навколишнього середовища сt , атмосферний тиск та інших, вхідні і 
вихідні величини ВН ГПА виміряються з певними похибками. Отже ці 
збурення впливають як на поведінку об’єкта керування так і на точність 
визначення його математичної моделі. Їх можна поділити на зовнішні 
(температура і вологість навколишнього середовища, атмосферний тиск, 
хімічний склад газу та ін.) та внутрішні (технічний стан технологічного 
обладнання і арматури). Окрім цього збурення можна поділити на досяжні і 
недосяжні для вимірювання. 

Недосяжними є, в першу чергу, внутрішні збурення. Зовнішні збурення, 
хоча й досяжні для вимірювання, на практиці вимірюються з недостатньою 
частотою і тому їх теж можна віднести до групи збурень недосяжних для 
вимірювання. Недосяжні для вимірювання збурення можна врахувати як це 
показано на рисунку 2 [2]. 

Схема, що наведена на рисунку 2, відображає варіант приведення збурення 
)(1 zQ  до виходу )(zE  ОК. Такий прийом досить часто використовують при 

аналітичних дослідженнях збурених ОК [2]. Прикладом є визначення 
імпульсних перехідних функцій неперервного ОК при наявності внутрішніх 
збурень, які приводяться до виходу або входу ОК [2]. 

Для визначення функції передачі дискретного об’єкта з урахуванням 
збурення запропоновано використовувати кореляційну функцію збурень у 
параметрах цієї функції передачі. Таку функція передачі в [2] названо 
приведеною. 

Задачу вирішено в термінах кореляційних зображень вхідних, вихідних і 
збурюючих дій, перейшовши до дискретних значень змінних. Вихідна дія ][iQ  
вважається досяжною для вимірювання. ][iE  складається з двох компонент: 

][iEQ , яка зумовлена вхідною керувальною дією, та ][
1

iEQ , яка зумовлена 
недосяжним для вимірювання збуренням ][1 iQ . 
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Рис. 2. Структурна схема динамічних зв’язків ВН ГПА як об’єкта 

керування за даними експерименту з урахуванням збурень, недосяжних 
для вимірювання: )(zQ  - зображення вхідної керувальної дії;                                

)(1 zQ  - зображення збурення недосяжного для вимірювання;                           
)(zEQ  - зображення компоненти вихідної дії, що зумовлена керувальною 

дією; )(
1

zEQ  - зображення компоненти вихідної дії, зумовленої збуренням 
)(1 zQ ; )()()(

1
zEzEzE QQ += ; )(zWок  - функція передачі об’єкта керування (ВН 

ГПА) без урахування збурення; )(
1

zWQ  - функція передачі ВН ГПА по 
каналу збурення - вихід об’єкта керування 

 

Оскільки вимірювальними приладами можуть бути зареєстровані лише ][iQ  та 
],[][][

1
іEіEіE QQ +=                                                    (1) 

реально можна обчислити лише оцінку автокореляційної функції )( jRQQ  та 
оцінку взаємної кореляційної функції )( jRQE , вираз для якої має такий вигляд 
[2]: 

∑
−

=

+
−

=
jN

i
QE jiEiQ

jN
jR

0
],[][1)(                                             (2) 

де  N  - кількість значень змінних, що враховані при обчисленні оцінки взаємної 
кореляційної функції; 

j  - дискретний аргумент; 
i  - номер значення змінної, яка використовується для обчислення оцінки 

взаємної кореляційної функції. 
Враховуючи співвідношення (1), можна одержати: 

( )∑
−

=

+++
−

=
jN

i
QQQE jiEjiEiQ

jN
jR

0
,][][][1)(

1
                                 (3) 

звідки: 
).()()(

1
jRjRjR

QQ QEQEQE +=                                            (4) 
Тоді функція передачі ОК з урахуванням збурення у z  - зображеннях буде 

мати такий вигляд: 

.
)(

)()(

)(
)(

)(
)()( 1

zR

zRzR

zR
zR

zQ
zEzW

QQ

QEQE

QQ

QE
EQ

QQ
+

===                              (5) 

Отже, функція передачі по каналу «вхідна керувальна дія y  - вихідна дія 

x » у випадку дії збурення відрізняється додатковою складовою 
)(

)(
1

zR

zR

QQ

QEQ , яка 
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містить у собі інформацію про вплив збурення на ОК. 
Відзначимо, що без врахування збурюючих впливів функція передачі ОК 

дорівнює: 

,
)(
)(

)(
zR
zR

zW
QQ

QE=                                                   (6) 

або 

     ,
)(
)(

)(
sR
sR

sW
QQ

QE=  

що випливає з рівняння Вінера-Хопфа, 
де 

dt
ds =  - оператор Лапласа. 

Якщо в робочому діапазоні зміни продуктивності ВН ГПА його функція 
передачі має вигляд: 

,
1)(

)()( 221 ++
==

TssT
K

sQ
sEsW  

то при наближенні до критичної точки витратно-напірної характеристики 
починається обертальний зрив і тоді у системі починаються автоколивання, які 
описуються функцією передачі: 

.
1

)( 222 +
=

sT
KsW  

Подальший розвиток обертального зриву веде до переходу в режим 
м’якого і глибокого помпажу, коли процес нестійкий і функція передачі має 
вигляд: 

.
1

)( 223 −
=

sT
KsW  

Проте повної ідеальної математичної моделі, яку можна було б дослідити 
та вважати цю модель такою, що вичерпує усі властивості ОК одержати 
неможливо [2]. Може статися, що математична модель стійкого ОК виявилася 
нестійкою внаслідок похибок обчислення коефіцієнтів, кроку дискретизації, а 
також методу одержання моделі. І навпаки, математична модель нестійкого ОК 
може з таких же причин виявитися стійкою. При цьому усі критерії стійкості 
нічого не дають, оскільки вони придатні лише у випадках, коли рівняння, 
стійкість яких досліджується, точно відповідають ОК. 

Отже, оскільки при визначенні математичної моделі ВН ГПА виникають 
зазначені проблеми, тоді необхідно сформулювати умови, за яких математичну 
модель ВН ГПА можна вважати придатною для синтезу регулятора в системі 
антипомпажного регулювання. 

Сформулюємо задачу перевірки адекватності математичної моделі та 
умови адекватності об’єкта керування та його математичної моделі, 
користуючись рекомендаціями викладеними в [2] та [6]. 

Задачею перевірки адекватності математичної моделі динаміки ВН ГПА є 
виявлення степеня співпадання функцій: 

)(QFE = , 
і 
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),,(ˆ zQФE =  
де z  - вектор фазових змінних, у відповідності з деяким критерієм адекватності. 

F  - технологічний оператор; 
Ф  - наближена характеристика технологічного оператора F . 
Схематично процес дослідження адекватності динамічної математичної 

моделі наведено на рисунку 3. 
 

 
Рис. 3. Схематичне зображення дослідження адекватності динамічної 

математичної моделі ВН ГПА 
 
На входи об’єкта керування і математичної моделі одночасно подається 

вхідний сигнал )(tQ , переважно тестовий. Сигнали )(tE  і )(ˆ tE , як реакції об’єкта 
і моделі, порівнюються між собою: 

).()(ˆ)( tEtEter −=                                                 (7) 
Отже, величина )(ter  характеризує нев’язку між виходами об’єкта 

керування і його моделі. Очевидно, що функціонал ))(( terI а  є мірою 
відповідності між операторами F  і Ф . 

Відтак, процес дослідження адекватності динамічної математичної моделі 
ВН визначається такою послідовністю дій: 

- визначити експериментально реакцію ВН ГПА на тестовий сигнал; 
- обчислити числовим або аналітичним методом вихід моделі ВН ГПА )(ˆ tE  

за умови, що на її вихід поданий такий же тестовий сигнал, що і на вхід ВН 
ГПА і порівняти його з виходом об’єкта. Якщо помилка не відповідає заданим 
вимогам, то змінюємо значення коефіцієнтів моделі, або структуру моделі. За 
рахунок цього можна зменшити похибку моделі; 

- на основі сформульованого критерію адекватності моделі ))(( terI а  
зробити висновок про адекватність математичної моделі ВН ГПА. 

Відомо [6], що для математичних моделей, які відтворюють статику 
об’єкта керування, існують формальні правила визначення адекватності 
математичної моделі об’єктові, що досліджується. Проте для моделювання 
динаміки складних об’єктів нафтогазової промисловості такі формальні 
правила відсутні. Аналізування літературних джерел [2, 5, 6] показало, що 
основна проблема виникає під час вибору критерію адекватності ))(( terI , суть 
якої у тому, що знайдений розв’язок моделі ВН ГПА )(ˆ tE  порівнюється з 
виходом ВН ГПА )(tE  і в результаті порівняння вибирають норму )(ter а . Як 

правило, в залежності від конкретної задачі норму )(ter а  обчислюють 
порізному. 
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Передусім можна вимагати, щоб: 

[ ]
)(inf))((

,0

terterI а
ttt

а
k∈

= ,                                            (8) 

де 
[ ]kttt ,0

inf
∈

 - означає точну нижню межу норми )(ter а  на множині [ ]ktt ,0 , тобто на 

проміжку часу [ ]kttt ,0∈ . 
Критерій адекватності I  оцінює якість отриманої математичної моделі ВН 

ГПА в середньому за усіма виходами об’єкта керування. У такому випадку 
може виникнути реальна ситуація, коли за окремими виходами ВН ГПА як ОК 
досягнуто більшу точність ніж потрібно для розв’язання конкретної задачі 
моделювання. Ця підвищена точність компенсує більш низьку точність моделі 
за іншими виходами ВН ГПА, що може бути неприйнятним для вирішення 
поставленої задачі антипомпажного керування. Тому вважається, що більш 
доцільним [6] є оцінювання адекватності математичної моделі динаміки ВН 
ГПА як ОК за кожним виходом окремо. 

У цьому випадку одним із можливих критеріїв адекватності є мінімум 
інтегральної квадратичної оцінки: 

( ) min,)()())((
0

2
, →−= ∫

kt

t
iiіа dttEtEterI                                  (9) 

або мінімум інтегральної середньоквадратичної оцінки: 

( ) .min)()(1))((
0

2

0
, →−

−
= ∫

kt

t
ii

k
іа dttEtE

tt
terI                          (10) 

Якщо ця задача розв’язується за допомогою комп’ютерної техніки, то 
замість неперервних функцій )(tEi , ki ,1=  отримуємо їх ординати )( ji jE ∆  в 
точках дискретності jj∆ , де j∆  - крок дискретності на j -тому кроці 
інтегрування. Зважаючи на це, інтегральні критерії адекватності (9), (10) 
замінимо відповідними сумами: 

( ) ,)()()(
0

2
, ∑

=

∆−∆=
kn

nj
jijiіа jEjEerI                                   (11) 

( ) ( ) .)()()(
0

21
0, ∑

=

− ∆−∆−=
kn

nj
jijikіа jEjEnnerI                            (12) 

Обчислені за допомогою критеріїв (9) та (10), або (11) і (12) оцінки 
адекватності математичної моделі ВН ГПА реальному об’єктові будуть 
усередненими на інтервалі спостереження [ ]ktt ,0 , що не завжди задовільняє 
дослідження. Це пояснюється тим, що при дослідженні автоматичних систем 
керування ВН ГПА може бути бажаним більш точне співпадіння кривих )(tEi  і 

)(tEi  на початковому інтервалі спостереження, який відповідає інтервалу 
високих частот в частотній області відображення динамічних властивостей ВН 
ГПА щодо явища помпажу. У такому випадку більш доцільною оцінкою 
адекватності математичної моделі динаміки ВН ГПА як ОК буде: 

,)()(min)( , jijijіа jEjEerI ∆−∆=                                         (13) 

або її відносне значення: 
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∆−∆
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За допомогою визначеного критерію адекватності математичної моделі ВН 
ГПА виконуються розрахунки числового значення критерію і оцінюється 
відповідність математичної моделі реальному об’єктові шляхом порівняння 
значення ))(( terI а  з деяким порогом аI . Якщо відстань аer  між процесами в ВН 
ГПА та його математичній моделі на заданому проміжку часу kn  у 
відповідності з критерієм (14) чи іншим, йому подібним, менша за задану, 
математичну модель ВН ГПА слід вважати адекватною об’єкту керування. 

За цієї умови, якщо перевірку значення відстані аer  проводити на кожному 
інтервалі антипомпажного керування, то тоді не має значення, стійка модель чи 
ні [2]. 

Процес компримування газу може бути фізично нестійким при вході 
агрегату в режим обертального зриву і помпажу. Тому домагатися стійкої 
моделі ВН ГПА у цьому випадку не доцільно. 

Вибір порогового значення аI  грунтується на інтуїції і досвіді дослідника 
та на вимогах, сформованих до автоматичної системи антипомпажного 
регулювання. Якщо порівнюється декілька математичних моделей ВН ГПА, то 
природним є вибір тієї моделі, для якої значення ))(( terI а  є мінімальним. 

Такий підхід має наступні переваги: 
- математична модель динаміки ВН ГПА, що одержана на першому етапі 

дослідження, розглядається як перший варіант, який у подальшому може бути 
скорегований; 

- адекватність математичної моделі динаміки ВН ГПА перевіряється на 
конкретному матеріалі, одержаному за результатами експлуатації САК ГПА; 

- оскільки ВН ГПА як об’єкт антипомпажного керування може бути як 
стійким, так і нестійким під час переходу межі помпажу, відпадає необхідність 
визначення стійкості математичної моделі; 

- можливість врахування факторів невизначеності опису моделі ВН ГПА як 
ОК шляхом корегування як структури так і параметрів математичної моделі з 
використанням методів Гауса-Зейделя, або дихотомії, яка дозволяє одержати 
оптимальну математичну модель в обраному класі з мінімальною похибкою у 
відповідності з критерієм адекватності, наприклад виду (14). 

Після того, як визначена математична модель динаміки ВН ГПА і 
перевірена на адекватність об’єкту керування, необхідно обрати тип 
регулятора, для одержання якісних перехідних процесів в системі 
антипомпажного регулювання. 

Отже система антипомпажного регулювання ВН ГПА повинна 
забезпечувати параметричну і структурну адаптацію. Потреба в параметричній 
адаптації виникає у зв’язку з дрейфом витратно-напірних характеристик 
системи відцентрового нагнітача ГПА. Вона дає змогу підрегульовувати його 
математичну модель на певному кроці антипомпажного керування. Проте, 
адаптація математичної моделі шляхом зміни її параметрів не завжди дає змогу 
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отримати адекватну математичну модель ВН ГПА як об’єкта керування. Якщо в 
процесі еволюції об’єкта керування його структура змінюється, потрібна 
структурна адаптація. Ці задачі пропонується вирішити за допомогою 
застосування методів нечіткої логіки та теорії нечітких множин і фаззі-
регуляторів. 
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ANALYSIS OF AUTOMATED SYSTEMS MONITORING 

CONGESTION ON STREETS AND WAYS OF IMPROVING 
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Анотація. В результаті проведеного аналізу системи контролю 

дорожнього руху “CROSS” встановлено, що дана система може мати похибку 
при визначенні загальної завантаженості вулиці, адже в старих машинах не 
має GPS-датчиків і вони не будуть ідентифіковані системою. Також 
визначено, що одним з шляхів вдосконалення автоматизованих систем 
моніторингу завантаженості вулиць міста транспортом є використання 
систем на базі ультразвукових датчиків. 

Ключові слова: CROSS, eDaptiva, GPS, контролер, автоматизована 
система, моніторинг завантаженості вулиць транспортом. 

Abstract. The analysis of traffic control systems “CROSS” found that the system 
can have mistake in determining congestion on the street, because the old machines 
is not GPS-sensors and they will not be identified by system. Also determined that one 
of the ways to improve the automated systems monitoring congestion on streets is use 
of systems based on ultrasonic sensors. 

Keywords: CROSS,  eDaptiva, GPS , controller, automated system, monitor 
congestion on streets.  

У сучасному суспільстві проблема завантаженості вулиць набуває дедалі 
більших масштабів [1-9]. В умовах постійного зростання інтенсивності руху 
автомобільного транспорту на вулицях міст знижується ефективність 
організації руху традиційними методами управління транспортними потоками. 
Саме тому виникає необхідність у визначенні інтенсивності руху транспорту 
для контролю і запобігання перевантаження вулиць міста. Основним 
напрямком розвантаження транспортних потоків, а відповідно і скорочення 
енергоспоживання автомобільним транспортом є впровадження 
автоматизованих систем управління транспортом. Автоматизована система 
управління транспортом (АСУТ) − це комплекс програмних і технічних засобів 
та заходів, що забезпечують безпеку дорожнього руху, підвищення якості 
управління дорожніми службами, оптимізацію руху транспортних засобів, збір 
необхідних даних та істотне покращення екологічної ситуації в межах вулиць з 
пожвавленим рухом автотранспорту. За оцінками експертів, впровадження 
автоматизованих систем керування дорожнім рухом  в місті дозволяє:  

- від 15 до 20% підвищити швидкість сполучення;  
- від 20 до 30% зменшити затримки транспорту;  
- від 10 до 12% зменшити витрати пального;  
- від 13 до 18% зменшити шкідливі викиди в атмосферу;  
- від 10 до 15% знизити аварійність на дорогах; 
У зв'язку з вищевказаним важливим є впровадження нових, більш гнучких 

автоматизованих систем управління транспортом.  Мета даної роботи полягає в 
аналізі існуючих систем керування дорожнім рухом  в місті та у визначенні 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 49 



 Том 2. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки          

шляхів їх вдосконалення. 
Для проведення дослідження було обрано систему контролю дорожнього 

руху чеської компанії “CROSS”, яка успішно реалізована в таких містах, як 
Брно, Острава і Злін. Система “CROSS” представляє собою технологію 
управлінням дорожнім рухом, що включає в себе повнофункціональний 
контролер світлофора (CROSS RS 4), пішохідних переходів (CROSS RS 4P), 
лічильник й класифікатор транспорту CrossCount, програмне забезпечення 
eDaptiva для моніторингу, техобслуговування і повного контролю за міським 
рухом.  

Система “CROSS” підтримує передачу даних між автомобілем і 
контролером про: 

- фізичне положення (GPS); 
- логічне положення на дорозі (в залежності від зупинок); 
- стан автомобіля (зупинка, відкриття дверей і т.д.); 
- можливість обміну даними на відстань в сотні метрів. 
Лічильник й класифікатор транспорту CrossCount використовує як основу 

технологію подвійного індуктивного контуру (опційно доповнений технологією 
Bluetooth). Модульна архітектура дозволяє  використовувати CrossCount, як 
автономно, так і сумісно з ЕОМ. 

Програмне забезпечення (ПЗ) eDaptiva є багатофункціональним центром 
управління міським транспортом, який забезпечує користувачам повний 
контроль над системою світлофрів та інших технологій в міських районах. 
Також забезпечує моніторинг, контроль і адаптивне управління дорожнім 
рухом  і відповідає вимогам невеликих, середніх або великих міських районів. 
ПЗ eDaptiva використовується як платформа для сучасного адаптивного 
управління рухом у міських районах, вона має модульну  відкриту архітектуру, 
яка може співпрацювати зі сторонніми системами і програмним забезпеченням. 
Міський центр управління рухом eDaptiva був розроблений спільно компаніями 
“CROSS” (м.Злін, Чехія) і “AZD” (м.Прага, Чехія). 

В результаті проведеного аналізу системи контролю дорожнього руху 
“CROSS” встановлено, що дана система може мати похибку при визначенні 
загальної завантаженості вулиці, адже в старих машинах не має GPS-датчиків і 
вони не будуть ідентифіковані системою. Також визначено, що одним з шляхів 
вдосконалення автоматизованих систем моніторингу завантаженості вулиць 
міста транспортом є використання систем на базі ультразвукових датчиків. 
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос использования принципов 
информационной безопасности к системе оперативного управления 
сельскохозяйственным предприятием. Предложена концептуальная модель 
безопасности выполнения сельскохозяйственной операции. Сформулированы 
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аспекты ситуационной осведомлённости. 
Ключевые слова: сельскохозяйственная операция, безопасность, 

ситуационная осведомлённость.  
Abstract. In this paper we describe the use of the principles of information 

security to the system operational control agricultural enterprise. Conceptual model 
of the security of agricultural operations was proposed. Aspects of situational 
awareness were formulated. 

Key words: agricultural operations, security, situational awareness. 
Введение. Анализ процесса автоматизации процессов 

сельскохозяйственного предприятия[1-2] свидетельствует о том, что одним из 
важнейших аспектов автоматизации, наряду с контролем качества выполнения 
работ, является аспект предотвращения, выявления и реакции на вмешательства 
человека в процессы выполнения работ, с целью не связанной с нуждами 
производства.  

Анализ проблемы защиты сельскохозяйственной операций (СО) от 
человеческих вмешательств показывает, что пока не сложилась ни концепция, 
ни структура выявления, защиты и противодействия подобным нарушениям, 
хотя для процессов мониторинга транспортных операций и операций точного 
земледелия, есть весьма развитый арсенал технических средств сбора и 
предварительной обработки первичной информации, производимых на 
промышленной основе. 

По аналогии с информационной безопасностью, безопасность выполнения 
сельскохозяйственной операции (БВСО) можно понимать как состояние 
защищенности среды выполнения СО, обеспечивающее ее планирование, 
выполнение и контроль в интересах предприятия. 

Сравнение основных особенностей информационной безопасности (ИБ) и 
БВСО (таблица 1) показывает, что предметная область ИБ и БВСО похожи, а 
методы, используемые для ИБ можно применить к БВСО. 

Таблица 1 
Сравнение информационной безопасности и БВСО 

 Факторы БВСО ИБ 
1 Распределенность + + 
2 Влияние множества внешних и внутренних факторов + + 
3 Неопределенность, неполнота данных + + 
4 Наличие технических средств защиты  - + 
5 Очерченная система взглядов - + 
6 Практический опыт - + 

 
Термин атака в информационных технологиях употребляется в области 

защиты информации. Применительно к с.-х. технологиям его можно понимать 
как целенаправленное вмешательство в процесс реализации с.-х. операций, 
приводящее к отклонению последнего от регламента, предписанного 
технологическими картами, с целью не связанной с нуждами производства [3]. 
В данной работе атаки рассматриваются как вмешательство человека в СО. 
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По аналогии с ИБ целями защиты СО есть выработка эффективных планов 
реагирования и принятие оптимальных решений по конкретной атаке. 

В обобщенном виде концептуальная модель БВСО может быть 
представлена следующим образом (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Концептуальная модель БВСО 

 
Источниками угрозы может быть персонал и внешние злоумышленники.  
Объектами угрозы являются: техника, удобрения, средства защиты 

растений (СЗР), горюче-смазочные материалы (ГСМ), урожай, качество 
выполнения операции, система сбора первичной информации и другие ресурсы.  

К угрозам можно отнести: нарушение целостности или использование 
ресурсов, искажение данных системы сбора, нарушение технологической карты 
выполнения операции.  

Целью угроз есть использование ресурсов не по нуждам производства. В 
качестве ресурсов могут выступать: техника, ГСМ, удобрения, СЗР, урожай. 

Способы защиты: упреждение, предотвращение, пресечение, 
противодействие – меры, пути, способы и действия, обеспечивающие 
упреждение противоправных действий, их предотвращение, пресечение и 
противодействие несанкционированному доступу [4]. 

К средствам защиты СО относят: физические средства (ограничения 
физического доступа к СО); программно-аппаратные средства (системы 
видеонаблюдения и сбора информации, датчики уровня топлива, GPS/ГЛОНАС 
трекеры), а также криптографические методы. Криптографические методы 
применительно к СО будут иметь вид алгоритмов проведения СО 
исключающих вмешательство. Например, операция транспортировки свеклы от 
комбайна на завод при выполнении СО «Уборка сахарной свеклы» может 
затребовать использования следующего протокола безопасности: локализация 
комбайна → локализация грузовика → определение своего/чужого грузовика 
→ определение своего/чужого комбайна → взвешивание на комбайне свеклы, 
загружаемой в грузовик → транспортировка свеклы от комбайна на завод (по 
заранее рассчитанному маршруту без отклонений от последнего и без 
остановок) → взвешивание свеклы на заводе → выгрузка на заводе. 

Направления защиты СО: защита от нецелевого использования техники, от 
нецелевого ГСМ, от нецелевого СЗР, от нецелевого урожая или использование 
любого ресурса не по регламенту.  

Безопасность выполнения 
сельхоз операции 

Источники угрозы 

Угрозы  

Цели угрозы Направление защиты 

Средства защиты 

Способы защиты Объекты угрозы 
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В автоматизированной системе управления сельскохозяйственным 
предприятием есть много источников приема первичной информации. Для 
эффективного принятия решений можно использовать принципы Situational 
Awareness (SA) . 

SA (ситуационная осведомлённость) – чувственное восприятие элементов 
обстановки в едином пространственно-временном континууме, осознанное 
восприятие их значения, а также проецирование их в ближайшее будущее [5].  

По аналогии с SA для БВСО необходимо учитывать такие аспекты [3]:  
1) осведомленность события – идентификация ситуации, которая также 

может включать в себя идентификацию типа атаки, источник нападения, цель 
нападения [2]; 

2) осведомленность о влиянии атаки – оценка текущего 
воздействия (оценка ущерба) и оценка будущего воздействия; 

3) отслеживание развития ситуации; 
4) действия актеров атаки (аспект ориентирован на поведение актера и его 

действия, а не на развитие ситуации в целом); 
5) аспект причинности  (какое событие и  чем вызвано); 
6) качество собранной информации (правдивость,  полнота, и 

актуальность); 
7) аспект прогнозирования – оценка возможных вариантов будущего 

развития текущей ситуации.  
Situation Awareness может рассматриваться как трехфазный процесс: 

выявление ситуации (аспекты 1, 6 и 7), понимание ситуации (аспекты 2, 4 и 5), 
и проекция ситуации (аспект 3). 

Для реализации SA в системе диспетчерского оперативного управления 
необходимо:  

– наличие единой, не фрагментированной информационной среды 
(позволяет разрешить проблему непрерывной и высокоточной актуализации 
данных), которое обеспечивается за счёт реализации принципа 
сетецентричности [5];  

– наличие точных изображений, полученных разными средствами и не 
опосредованных картографическими условностями, что позволяет обеспечить 
принципиально новое качество восприятия ситуации.  

– наличие списков возможных атак на СО, для которых будут проработаны 
аспекты ситуационной осведомленности. 

Заключение. В работе обосновано использование принципов 
информационной безопасности к системе оперативного управления 
сельскохозяйственным предприятием для выявления атак на с.-х. операции. 
Предложенная концептуальная модель безопасности выполнения с.-х. операций 
позволит разработать информационную систему, использование которой 
повысит БВСО – снизит количество вмешательств человека в с.-х. операции не 
связанных с их выполнением. Для реализации предложенных принципов 
необходимо: участие экспертов в составлении алгоритмов проведения с.-х. 
операций и списка возможных атак на  с.-х. операцию; разработать новые и 
адаптировать существующие программно-аппаратные средства сбора 
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информации для обеспечения требований SA; создать диспетчерский центр на 
основе предложенных принципов и принципов описанных в [1]. 
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Аннотация. В работе рассматриваются и анализируются возможности и 
роль интеграционной платформы Talend Enterprise Data Integration на примере 
разработки приложения для прогнозирования курса ценных бумаг на основе 
нейрокомпьютерных методов. 

Ключевые слова: предварительная обработка данных, загрузка данных, 
интеграция данных, Talend. 

Abstract. The paper discusses and analyzes the opportunities and the role of 
integration platform "Talend Enterprise Data Integration" on the example of the 
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development of applications for the prediction of the course of the securities on the 
basis of neurocomputing methods. 

Key words: preliminary data processing, data loading, data integration, Talend. 
Важным этапом в решении задач с помощью ЭВМ является подготовка и 

предварительная обработка исходных данных, которые поступают на вход 
программе. С развитием информационных технологий, в частности, с 
увеличением роли интернета в повседневной жизни, возникает задача 
получения таких исходных данных извне. Решением данной задачи является 
использование интеграционной платформы «Talend Enterprise Data Integration». 
Данная информационная платформа позволяет извлекать необходимые данные 
посредством HTTP-запросов, а также с помощью подключения к удаленной 
базе данных с возможностью выполнения пользовательских SQL-запросов. 
Важной особенностью данного программного продукта является возможность 
изменения информационных потоков «на лету», а именно преобразования 
исходных данных в необходимые форматы (например, excel, xml, csv и другие), 
а так же изменение самих исходных данных. Данная особенность являлась 
определяющей при решении использовать «Talend Enterprise Data Integration» в 
качестве обособленного модуля в разработке программного продукта для 
прогнозирования курса ценных бумаг на основе нейронных методов.  

При решении поставленной задачи, необходимо получать актуальные 
данные о котировках акций определенной компании за конкретный временной 
промежуток. Такую информацию предоставляет сервис «ФИНАМ» 
(www.finam.ru), основываясь на данных, предоставленных Московской 
межбанковской валютной биржой. Получение таких данных производится 
посредством HTTP-запроса, с передачей временных промежутков, кода 
предприятия и других параметров посредством добавления в их в 
соответствующий URL-адрес. Общая модель получения исходных данных 
представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис 1. Получение исходных данных 

 
Приложение, разработанное на языке C++ (главное приложение) 

представляет собой GUI, где производится выбор предприятия, временные 
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интервалы, на основе которых формируется строка для выполнения HTTP-
запроса. На этом главное приложение временно прекращает свою работу и 
ждет загрузки исходных данных, которую производит модуль Talend, в 
качестве исходных данных принимая строку, содержащую URL-адрес. 
Передача параметров возможна при запуске модуля из программной строки. 
Talend содержит локальные переменные в проекте, в которые сохраняет 
параметры вызова, например: C:\talend\talend_run.bat--context_param 
filename="MAGN1492015_15920152"--context_param 
str="http://195.128.78.52/MAGN1492015_15920152.txt?market=200&em=16782 
&code=1&df=14&mf=9&yf=2015&dt=15&mt=9&yt=2015&p=3&f=MAGN149201
5_15920152&e=.txt&cn=MAGN&dtf=4&tmf=3&MSOR=0&mstimever=0&sep=5&
sep2=1&datf=1&at=1&fsp=1" --context_param dir="C:talend\\FinPred\\».  

Talend - проект представлен на рисунке 2.  
 

 
Рис 2. Talend-проект 

 
Любой проект Talend состоит из взаимосвязанных элементов, которые 

выполняют определенную задачу. Стрелками в проекте описывается 
направление информационного потока. Можно заметить, что выполнение 
данного блока начинается с работы элемента tFileFetch_1, данный элемент 
выполняет HTTP-запрос, результатом которого является текстовый файл. Как 
только все данные будут загружены (OnSubjobOk), считывается данный 
текстовый файл (tReadFile), и построчно обрабатываются данные с помощью 
элемента tMap_4 с последующим сохранением в excel файл – 
tFileOutputExcel_1, который является выходным файлом и поступающим на 
обработку главному модулю программы. Стоит подробнее рассмотреть элемент 
tMap_4, с помощью которого выполняются преобразования данных. В такие 
преобразования входят изменения структуры потока данных, например, 
удаление ненужного поля, а также изменение самих данных.  
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Для демонстрации работы данного элемента рассмотрим следующую 
задачу: 

1) для экономии места, занимаемого данными, требуется удалить поле  
Ticket; 

2) информация о ценах акций представлена в рублях, а необходимо 
выводить цену в долларах США (в качестве примера, возьмем курс 
доллара по состоянию на 25.10.2015 – 61.81 руб.); 

3) если количество проданных акций (Value) меньше 10% от средних 
значений продаж по текущей выборке, то такую строку необходимо 
игнорировать. Для реализации данной задачи необходимо дополнительно 
подключить соответствующий фильтр (tFilterRow_1). 

Общий вид блока, выполняющего поставленную задачу, представлен на 
рисунке 3. 

 

 
Рис 3. Пример обработки потока данных 

 
Реализация элемента tMap_4 представлена на рисунке 4. 
 

 
Рис 4. Реализация элемента tMap_4 

 
На рисунке 4 приведены следующие обозначения: Row1 – данные, 

поступающие на вход элементу tMap; Var – вспомогательные переменные; out – 
выходные данные. Стоит обратить внимание, что в данном примере 
вычисление среднего значения происходит построчно (аналогично вычислению 
аналитической функции SQL AVG(value) OVER (order by ROW_NUM)),таким 
образом, в итоговую выборку не входят строки с количеством проданных акций 
меньше, чем 10% от среднего значений продаж за текущий рассмотренный 
период (по строкам). Как видно из примера, было отсеяно 1705 записей, 
которые не соответствуют поставленным условиям. Обработка 13320 записей 
составила около 2,3 секунд. 

При наличии интеграционного модуля в системе можно разделить 
процессы получения и обработки данных, что позволит оптимизировать 
приложение, так как «Talend Enterprise Data Integration» разработан именно для 
работы с потоками данных, а также сократить время разработки программы. 
Для использования данной технологии необходимо наличие JDK версии 1.6.0 и 
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выше, а использование языка Java позволит внедрять в проект код на языке 
Java, так и производить экспорт проекта в JAR-файл, таким образом, данный 
проект можно выполнять без наличия интеграционной платформы на 
компьютере пользователя. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность создания 
интерактивного электронного пособия по физике для подготовки к единому 
государственному экзамену. Пособие сделано в виде взаимосвязанных web - 
страниц, выполненных с использованием языка HTML,  а приведенные тесты – 
выполнены с использованием языка программирования Java – Script. В пособии 
приведен теоретический материал по нескольким темам, к каждой теме 
представлены примеры решения задач и даны тесты с десятью вопросами и 
графической демонстрацией каждого вопроса. Пособие может быть 
размещено автономно в учебном классе школы или гимназии, позволяя 
школьникам закреплять изучаемый материал по различным темам в физике. 

Ключевые слова: электронное пособие, экзамен по физике, язык 
гипертекстовой разметки страниц, Java Script, проверка знаний, тест. 

Abstract. In article possibility of creation of an interactive electronic grant on 
physics for preparation for the unified state examination is considered. The grant is 
made in the form of the web -pages interconnected in the form of files executed with 
use of the HTML language, and the provided tests – are executed with use of the Java 
programming language – Script. Theoretical material on several subjects is given in 
a grant, to each subject examples of the solution of tasks are presented and tests with 
ten questions and graphic demonstration of each question are given. The grant can 
be placed independently in an educational class of school or a gymnasium, allowing 
school students to fix the studied material on various subjects in physics. 
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В настоящий момент имеется достаточное количество электронных 
пособий для подготовки школьников к сдаче Единого государственного 
экзамена. Однако, в них представлен такой обширный материал, который 
немного пугает обучающегося и не дает возможности сразу проверить на тестах 
изученный материал. Поэтому, будучи самой в качестве такого обучаемого, 
автор захотела сама немного выступить в роли преподавателя, а также на 
практике воплотить знания по изучению языка гипертекстовой разметки HTML  
и языка Java – script, для организации теста проверки знаний.  

Содержание пособия достаточно просто: имеется 4 уровневая табличная 
структура, через которую выбирается изучаемая тема. Таблицы применяются 
не только для того, чтобы организовать глобальный дизайн страниц сайта, но и 
для таких вещей, как верстка основного текста в несколько колонок, 
состыковка картинки и фона, тонкие линии на всю ширину или на всю высоту, 
для эффектного выделения части текста для читателей и др. Таблицы на сайте 
организованы в виде набора строк. Сами строки в свою очередь являются 
набором ячеек. Одна из страниц пособия представлена на рисунке 1. 

 

  
Рис. 1. Изображение одной из страниц пособия 

 
Следующая страница каждого раздела состоит из следующих пунктов: 

• теоретического материала; 
• примеров расчетных задач; 
• тестов по этой теории, взятых из ЕГЭ. 

Пример расчетной задачи представлен на рисунке 2.  Теоретический 
материал снабжен видео-примерами, например, демонстрирующими правило 
«буравчика» (рисунок 3). 

Для организации тестов использовался язык программирования Java – 
script. В каждый тест входило 10 вопросов с 4 вариантами ответов. Несколько 
таких вопросов представлены на рисунке 4. В тесте имеется возможность 
прикрепления рисунков дополнительно к теоретическому вопросу. Для этого 
используется тэг: <IMG src=" w1.png "/>. На рисунке 6 представлена блок-
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схема алгоритма теста. Заполненность ответа происходит по алгоритму, 
представленному на рисунке 5, в результате чего вместо пустого флажка после 
проверки выставляется «+», что означает наличие по этому вопросу ответа, 
если же он пропущен, то выставляется «-». 

Созданное пособие является альтернативой имеющимся в интернете 
сайтам и может быть размещено автономно в учебном классе любой школы или 
гимназии, позволяя школьникам самостоятельно закреплять материал по 
различной тематике физики. 

 

 
Рис. 2. Пример решенной задачи по магнетизму 

 

 
Рис. 3. Фрагмент теоретического материала по теме 

 

 
Рис. 4. Фрагмент теста  с вопросами и вариантами ответов 
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Аннотация. В статье ставится задача повышения качества 
обслуживания клиентов системой фирменного транспортного обслуживания 
(СФТО). Эта система осуществляет взаимодействие с потребителями и 
клиентами в сфере грузовых перевозок. Проанализированы характерные 
особенности агентства. Качество транспортного обслуживания зависит от 
технологии выполнения всех процессов, начиная с оформления заявки на 
перевозку груза и заканчивая его выдачей получателю. Выявлена и обоснована 
необходимость создания сайта агентства СФТО на примере агентства 
фирменного транспортного обслуживания АФТО ст. Иркутск-
Сортировочный. Представлено описание проекта сайта. Описана фреймовая 
структура сайта. Для него организован скрип, с помощью которого клиент 
может осуществлять автокалькуляцию  услуг. Предполагается размещение 
сайта на внешнем портале ИрГУПСа для дальнейшего привлечения интереса 
пользователей к деятельности СФТО.  

Ключевые слова: качество обслуживания, грузовые перевозки, 
железнодорожный транспорт, потребитель, клиент, сайт, движок, скрипт, 
фреймовая структура. 

Annotation. The article seeks to improve customer service system, the Transport 
Service (CTSO). This system interacts with customers and clients in the field of 
freight traffic. We analyzed the characteristics of the agency. The quality of transport 
services depends on the technology you-fulfill all processes, starting with the 
registration of cargo and ending with its delivery to the recipient. And revealed the 
necessity of creation of a site on the example of PIFS agency Agency Corporate 
trans-tailor service AFTO Art. Irkutsk-Sorting. There are the description of the 
project site. We describe the frame structure of the site. For him Organized creaking, 
through which the customer can carry avtokalku-lation services. It involves placing 
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the site on the external portal Ir GUPS to further attract the interest of members in 
the activities of CTS. 

Keywords: quality of service, freight transportation, railway transport, 
consumer, customer, website, engine, script, frame structure. 

InterNet - всемирная система объединённых компьютерных сетей для 
хранения и передачи информации.  InterNet является главным источником 
информации и используется во всех сферах человеческой деятельности. 
Различные организации имеют свои порталы - сайты, которые помогают им не 
только взаимодействовать с клиентами, но и привлекать новые 
заинтересованные лица.  

С развитием рыночных отношений усиливается ориентированность 
поставщиков товаров и услуг на клиента. На железнодорожном транспорте 
существует структура, которая обеспечивает взаимодействие с потребителями 
и клиентами в сфере грузовых перевозок, именуемая Системой фирменного 
транспортного обслуживания (СФТО). СФТО должна соответствовать 
принципам: доступность, оперативность, комплексность, гарантией 
выполнения взятых на себя обязательств. СФТО структурирована и 
представляет собой трехуровневую схему (рисунок 1). 

 
 
С помощью создания сайта Агентства фирменного транспортного 

обслуживания планируется обеспечить постоянную взаимосвязь между новым 
клиентом и агентством, облегчить и упростить работу клиента. 

 Существует несколько способов создания сайта, но мы воспользуемся 
наиболее распространённым и удобным из них. 

Создание сайта может происходить в среде какой - либо CMS. CMS - 
система управления контентом, иными словами - "движок". Здесь имеются 
минусы: придется изучать структуру и особенности конкретно выбранной, 
некоторые CMS не бесплатны и требуют активации лицензии на каждый домен, 
что может быть весьма накладно. Плюсы: даже начинающий веб - мастер 
может создать динамический сайт без знаний языков программирования, в 
интернете для популярных CMS можно скачать бесплатные качественные 
шаблоны. Некоторые опытные вебмастеры создают собственные системы 
управления контентом, удовлетворяющие конкретным условиям и задачам, 
поставленным разработчиком. На сегодняшний день широко используются 

ЦФТО  АО 
 

 ВС  ТЦФТО       

 АФТО ст. И.-
 

   

Рис. 1 – Структура СФТО 
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такие системы («движки»), как WordPress, Joomla, Drupal и другие для сайтов. 
Эти системы (CMS) предоставляют доступ к множеству современных шаблонов 
и схем построения, а также значительно ускоряют и упрощают работу 
разработчика.  

Наиболее широко-распространенная и чуть проще, чем остальные является 
система Joomla. С помощью ее легче происходит размещение и сопровождение 
системы, поэтому выбор был сделан за ней. 

1)Первое, что нужно сделать, это скачать и установить сервер. Сервер, 
используемый в нашем случае, носит название Denwer. Денвер - это 
программная оболочка, используемая Web-разработчиками для разработки 
сайтов на «домашней» (локальной) Windows-машине без необходимости 
выхода в Интернет. 

2)Соответственно второй шаг это скачивание  Joomla, наиболее последней 
версии. 

3)После скачивания  Joomla , копируем все её файлы на наш сервер в          
определенную нами папку. 

4)Затем необходимо перезапустить сервер и произвести установку Joomla. 
Сайт основывается на фреймовой структуре (рисунок 2) - описывает 

свойства отдельного фрейма, на которые делится окно браузера. Этот элемент 
должен располагаться в контейнер <frameset>, который к тому же задает 
способ разметки страницы на отдельные области. В каждую из таких областей 
загружается автономный файл, определяемый с помощью атрибута scr. Хотя 
обязательных атрибутов у тега <frame> и нет, рекомендуется задавать каждому 
фрейму его имя через атрибут name. Это особенно важно, если требуется по 
ссылке из одного фрейма загружать документ в другой. 

Теперь опишем, как осуществляется взаимодействие между 3-мя 
фреймами. Начнем с описания меню: 

 
<div id="content"> 
<div id="menu"> 
<ul   <li><a href="…..</a></li> 
<li><a href="Etran index.html">Услуги</a></li> 
<ul> 
</div> 

 
Рис. 2. План сайта 
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После нажатия, например, на кнопку «Этран» в меню, открывается первый  
фрейм.  

 <div class="window1"> 
   <iframe name="iframe_1" src="Etran.html"></iframe> 
  </div> 
После открытия первого фрейма можно выбрать основные функции.  
Для размещения сайта был выбран оптимальный вариант подключения 

сайта к серверу университета через протокол FTP. FTP часто используется для 
загрузки сетевых страниц и других документов с частного устройства 
разработки на открытые сервера хостинга. Протокол построен на архитектуре 
«клиент-сервер» и использует разные сетевые соединения для передачи команд 
и данных между клиентом и сервером. Это можно осуществить с помощью Far 
manager — консольного файлового менеджера для операционных систем 
семейства Windows.  

Для сайта организован скрипт, с помощью которого клиент будет 
осуществлять автокалькуляцию  услуг. На данный момент она представляет 
собой предварительный подсчет провозной платы (рисунок 3). 

Скрипт может быть  включен в html –документ. Для этого используется 
синтаксис: 

<li><a href="AVTOCAL.html" target="_blank">Автокалькуляция</a></li> 
 

 
Рис. 3. Скрипт для расчета стоимости заказа 

 
Создание сайта повлечет за собой привлечение внимания новых 

посетителей, которые проходят повышение квалификации в ИрГУПСе, 
студентов, обучающихся на дневном и заочном факультетах и решивших 
заняться бизнесом. Это повысит статус АФТО, позволит улучшить качества 
обслуживания и развивать дальше его функции. Это станет возможным после 
размещения и постоянного сопровождения учебной версии сайта АФТО на 
сервере ИрГУПС.  
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В современном мире разработка ПО превратилась в одну из самых 

дорогостоящих индустрии и любые узкие, места в технологическом процессе 
его создания могут привести к нежелательным результатам. Удлинение сроков 
разработки ПО чревато удорожанием конечного продукта, а не выявленные в 
ходе тестирования ошибки приводят как минимум к снижению его 
производительности. Примитивные ошибки, невнятные сообщения и 
неряшливый интерфейс раздражают пользователей, которые в итоге выбирают 
более качественный продукт конкурента, а фирма рискует потерять не только 
клиентов, но и свою долю рынка. Итак, качество ПО приобретает 
первостепенное значение. 

На данный момент существуют следующие системы качества оценки 
программных проектов: 

Размерно-ориентированные метрики прямо измеряют программный 
продукт и процесс его разработки. Основываются размерно-ориентированные 
метрики на LOC-оценках (Lines Of Code). LOC-оценка — это количество строк 
в программном продукте. 

Функционально-ориентированные метрики косвенно измеряют 
программный продукт и процесс его разработки. Вместо подсчета LOC-оценки 
при этом рассматривается не размер, а функциональность или полезность 
продукта. 

Используется 5 информационных характеристик. 
1. Количество внешних вводов. Подсчитываются все вводы пользователя, 

по которым поступают разные прикладные данные. Вводы должны быть 
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отделены от запросов, которые подсчитываются отдельно. 
2. Количество внешних выводов. Подсчитываются все выводы, по 

которым к пользователю поступают результаты, вычисленные программным 
приложением. В этом контексте выводы означают отчеты, экраны, распечатки, 
сообщения об ошибках. Индивидуальные единицы данных внутри отчета 
отдельно не подсчитываются. 

3. Количество внешних запросов. Под запросом понимается диалоговый 
ввод, который приводит к немедленному программному ответу в форме 
диалогового вывода. При этом диалоговый ввод в приложении не сохраняется, 
а диалоговый вывод не требует выполнения вычислений. Подсчитываются все 
запросы — каждый учитывается отдельно. 

4. Количество внутренних логических файлов. Подсчитываются все 
логические файлы (то есть логические группы данных, которые могут быть 
частью базы данных или отдельным файлом). 

5. Количество внешних интерфейсных файлов. Подсчитываются все 
логические файлы из других приложений, на которые ссылается данное 
приложение. 

После вычисления FP на его основе формируются метрики 
производительности, качества и т. д.: 







−
=

месчел.
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тельФункцУказаельПроизводит ; 
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Область применения метода функциональных указателей — коммерческие 

информационные системы. Для продуктов с высокой алгоритмической 
сложностью используются метрики указателей свойств (Features Points). Они 
применимы к системному и инженерному ПО, ПО реального времени и 
встроенному ПО. 

Для вычисления указателя свойств добавляется одна характеристика — 
количество алгоритмов. Алгоритм здесь определяется как ограниченная 
подпрограмма вычислений, которая включается в общую компьютерную 
программу. 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что ни одна из 
существующих оценок программных проектов не учитывает качество 
написанного кода, а это один из решающих параметров для рынка ПО. 
Необходимо разработать систему которая проводила анализ исходного кода и 
учитывались лишь нужные строки кода и в итоговую оценку добавлялась бы 
оценка от человека, который будет оценивать качество ПО. 
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Аннотация: Рассмотрена разработка лабораторного стенда, 
демонстрирующего работу и настройку автоматических регуляторов. 

Ключевые слова: теория автоматического управления, лабораторный 
стенд, АСУТП, преобразователь частоты Аltivar31, контроллер, ПЛК, ОВЕН, 
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Abstract: We consider the development of laboratory stand, demonstrating the 
operation and configuration of automatic regulators. 

Key words: theory of automatic control, laboratory stand, APCS, frequency 
converter Altivar 31, controller, PLC, OVEN, SCADA, CoDeSys. 

Введение. Одним из важнейших направлений развития промышленности 
является внедрение автоматизированных и автоматических систем управления 
технологическими процессами, позволяющих повысить стабильность и 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 69 



 Том 2. Выпуск 2(2)                                                                                                                          Технические науки          

экономичность производства, снизить вредное воздействие на окружающую 
среду. Это невозможно без наличия высококвалифицированных специалистов в 
этой области. 

Актуальность данной работы состоит в том, чтобы студенты имели 
достаточное представление о ведущих мировых тенденциях в области АСУ ТП. 
Для этого необходимо обновлять материально техническую и программно-
прикладную базу [1-2].  

Экономичное, надежное и безопасное функционирование сложных 
технических объектов может быть обеспечено только с помощью современных 
технических средств. При этом изучение теории автоматического управления 
позволяет решать задачи программного управления, стабилизации, 
возбуждения колебаний, изменения фазовых портретов систем, синхронизации 
объектов управления, идентификации параметров математических моделей 
различных систем. На основе методов и алгоритмов автоматического 
управления становится возможным построение единого комплекса 
электромеханических, электрогидравлических, электронных элементов и 
средств вычислительной техники путем постоянного и динамически 
меняющегося обмена энергией и информацией.  

Назначение стенда. Промышленные системы регулирования 
стабилизируют технологические параметры на заданном уровне. В них сигнал 
задания (уставка регулятора) остается постоянным в течение длительного 
времени работы. Другой задачей является программное управление 
технологическим агрегатом, что позволяет переходить на новые режимы 
работы.  

В настоящее время при расчете настроек регуляторов локальных систем 
широко используются простые динамические модели промышленных объектов 
управления. В частности, использование моделей инерционных звеньев первого 
или второго порядка с запаздыванием для расчета настроек регуляторов 
обеспечивает качественную работу реальной системы управления. В связи с 
этим возникает задача определения численных значений параметров 
динамических моделей промышленных объектов управления. Опыт 
показывает, что значительно проще, но с достаточной точностью, определить 
эти параметры экспериментально на реальном объекте управления. Особенно 
оправдан такой подход для одномерных объектов управления, работающих 
совместно с системой автоматической стабилизации [3]. 

В связи с этим в рамках предмета должен существовать лабораторный 
практикум, целью которого является изучение основ автоматического 
управления техническими системами, позволяющими решить проблемы 
устойчивости, качества переходных процессов, статической и динамической 
точности систем управления [4-6]. 

Описание стенда. Разрабатываемый лабораторный стенд представляет 
собой сложный объект автоматизации, в котором соединены четыре 
устройства: персональный компьютер; программируемый логический 
контроллер ОВЕН ПЛК-154; преобразователь частоты Аltivar31; измеритель-
регулятор ОВЕН ТРМ-101. 
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Каждое из этих устройств получает, обрабатывает и передает дальше 
сигналы разных видов.  

Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ-101 получает от термометра 
сопротивления ТСП-100 аналоговый сигнал сопротивления и преобразует его в 
унифицированный токовый сигал 4-20мА. Далее выходной сигнал подается на 
аналоговый вход ПЛК. 

Преобразователь частоты Altivar31 преобразует однофазное напряжение 
сети 220V в трехфазное напряжение 380V для питания электродвигателя 
вентилятора. В процессе работы ПЧ ведет мониторинг всех параметров 
выходного напряжения, таких как напряжение, сила тока, потребляемая 
двигателем, частота переменного тока. Для управления ПЧ задействуем 
аналоговый вход 4-20 мА от ПЛК. Для реализации обратной связи ПЧ и ПЛК 
мы задействуем аналоговый выход преобразователя частоты 4-20 мА [4]. 

ПЛК ОВЕН в процессе работы собирает от полевых устройств сигналы, 
при помощи встроенного АЦП преобразует в необходимый для дальнейшей 
обработки формат. Далее контроллер передает полученные данные по сети 
TCP/IP, которые принимает персональный компьютер с установленными 
программами OPC-server CoDeSys и Master SCADA. 

На экране персонального компьютера уже отображаются полученные с 
полевых устройств данные. 

Для реализации лабораторного стенда задействуются один входной и один 
выходной каналы на измерителе-регуляторе ТРМ-101, на преобразователе 
частоты ATV31 один входной аналоговый, один выходной аналоговый, один 
дискретный канал. В контроллер ПЛК-154 задействуется два аналоговых 
входных, один аналоговый выходной, два дискретных входных и два 
дискретных выходных канала. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенной работы был 
разработан универсальный лабораторный стенд по дисциплине "Теория 
автоматического управления" на базе программируемого контроллера ОВЕН 
ПЛК-154, преобразователя частоты Altivar31, измерителя-регулятора ОВЕН 
ТРМ-101 и программного комплекса "Master SCADA" направленного для 
изучения автоматических регуляторов. 

В процессе разработки были решены следующие задачи: разработаны 
схемы и принцип работы лабораторного комплекса; рассчитано и подобрано 
необходимое для реализации лабораторного комплекса оборудование; 
разработаны программная и прикладная части лабораторного комплекса; 
разработано методическое пособие по выполнению лабораторных работ по 
изучению автоматических регуляторов; рассчитаны оптимальные безопасные 
условия для проведения опытов на данном лабораторном комплексе. 

Внедрение данного проекта сопровождается получением социального 
эффекта, выражающегося в повышении качества образовательного процесса.  
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Аннотация. В работе рассматриваются алгоритмы обнаружения 

нефтепроявлений. 
Ключевые слова: нефтепроявления, обработка изображений. 
Abstract. In this paper we describe the use of oil shows. 
Key words: oil shows, image processing. 
На сегодняшний день процесс обнаружения нефтяных пластов при 

бурении скважин содержит достаточно много проблемных вопросов. 
Рассмотрим актуальную проблему автоматизации процесса обнаружения нефти 
на основе внедрения установки по отбору шлама (рис.1). 
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Рис. 1.  Установка для отбора шлама и проверки нефтепроявления 

Установка содержит элементы: 1 - камера с HD разрешением; 
2 - ультрафиолетовая лампа; 3 - транспортная лента. 

 
В ходе работы установки (рис.2) шлам падает с вибросит, попадает на 

транспортную ленту и проходит через установку на последующую обработку. 
Нефть флюоресцирует под воздействием ультрафиолетовых ламп. 
Изображение этого процесса обрабатывается камерой. В случае 
нефтепроявления  производится оповещение оператора станции геолого-
технологических исследований.  

 
Рис.2 Схема отбора шлама 

 
Алгоритм обработки изображения построен на основе оператора Собеля. В 

ходе обработки выделяются границы изображения и производится его 
бинаризация.  

Выделение  границ  основывается  на  алгоритмах,  которые  выделяют  
точки  цифрового изображения, в которых резко изменяется яркость. Частным 
случаем такой обработки является процесс выявления объектов 
неоднородности на основе пятен люминесцирующей нефти в 
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ультрафиолетовых  лучах на поверхности бурового раствора. 
Оператор Собеля в алгоритме выделения границ и поиска вектора 

направления градиента на изображении широко используется в обработке 
изображений. Основной задачей обработки является выделение границ на 
изображении и нахождение направления перепадов яркости (направление 
градиента). 

Для нахождения значения перепада яркости используем плавающую 
матрицу: 

 
 
 
 
 
Данная матрица попиксельно накладывается на изображение, таким 

образом, чтобы P5 поочередно совмещался со всеми пикселями изображения 
(там, где это возможно). 

Для расчета перепада яркости в пикселе с координатами x, y используется 
следующий градиентный оператор Собеля: 

 

-1 -2 -1 
0 0 0 
1 2 1 

 

-1 0 1 
-2 0 2 
-1 0 1 

 

Gx - выделение горизонтальных 
перепадов яркости 

Gy – выделение  вертикальных 
перепадов яркости 

 
Gx = (P7 + 2*P8 + P9) - (P1 + 2*P2 + P3); 
Gу = (P3 + 2*P6 + P9) - (P1 + 2*P4 + P7). 

По этим данным можно подсчитать значение перепада яркости: 
G = Корень(Gx^2 + Gy^2). 

Далее проведем бинаризацию изображения, наиболее пригодным для 
подобных случаев является метод Ниблэка. Идея данного метода состоит в 
расчете порога бинаризации  Т(х,у)  по локальным среднему значению и 
стандартному отклонению значений яркости: 

  
   (1) 

где:     m(x,y)     и   s(x,y)  – соответственно среднее значение и стандартное 
отклонение значений яркости изображения в некоторой окрестности 
рассматриваемой точки; 

Значение k определяет, какую часть границы объекта необходимо взять в 
качестве самого объекта. Значение k=-0.2 задает достаточно хорошее 
разделение объектов, если они представлены черным цветом, а значение 
k=+0.2, – если объекты представлены белым цветом.  На полученном 
изображении будут видны белые пятна (проявления нефти) на черном фоне. 
При появлении таких пятен происходит оповещение оператора. 

P1 P2 P3 
P4 P5 P6 
P7 P8 P9 
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы, связанные с 

мошенничеством, как концепция, характеристики, классификация, мотивации 
мошенничества. В работе описана архитектура обнаружения мошенничества 
в телекоммуникационном предприятии с Hadoop.  

Ключевые слова: телекоммуникационное мошенничество, метод 
обнаружения мошенничества, архитектура системы, Hadoop, машинное 
обучение. 

Abstract. In this paper we analysis problems related fraud in the 
telecommunication enterprise, and describe architecture of fraud detection system 
with Hadoop and modules for processing data.  

Key words: telecom fraud, fraud detection, machine learning, Hadoop, 
architecture of system. 

Мошенничество, ещё часто, является проблемой для 
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телекоммуникационного предприятия. В последние годы с развитием 
технологии и интеллектуальных устройств телекоммуникационное 
мошенничество привлекло большое количество заботы и внимания. Мировая 
потеря денег, времени от телекоммуникационного мошенничества быстро 
вместе набирает обороты. 

По данным международной ассоциации по противодействию фроду на 
сетях связи (CFCA) за 2013 год общемировые потери операторов связи от 
мошеннических действий составили $46,3 млрд, что на 15% с 2011 года. В 
среднем, потери оператора от мошенников составляют 2.09% годового дохода, 
что на 0.21% с 2011 года.  

В соответствие с Оксфордским английским словарем: Мошенничество – 
это «Уголовный обман; человек или вещь, которая не является тем, чем себя 
представляет!». Проступок – это «непозволительное или непристойное 
поведение». В определении Ассоциации сертифицированных специалистов по 
расследованию мошенничества (ACFE): Мошенничество в профессиональной 
деятельности может быть определено как: «Использование своего положения в 
целях личного обогащения путем преднамеренного неэффективного 
использования ресурсов или активов нанимающей организации». В 
телекоммуникационной области мошенничество может быть описано как 
любая деятельность для завершения телекоммуникационных услуг без 
намерения оплаты. Оно является кражей услуг связи (телефоны, сотовые 
телефоны, компьютер...), или использованием телекоммуникационной услуги, 
чтобы совершить другие виды мошенничества. Его потерпевшие - потребители, 
процесс коммерция и поставщики услуг связи.  

В Мотивации мошенничества существуют 3 важных фактора, которые 
влияют на действие мошенничества и исследования для объявления поведения 
мошенничества: давление, возможность и рационализация. Давление – это 
основная мотивация для реализации мошенничества. Индивидуум обычно 
совершает мошенничества из-за давления или проблемы, которая не может 
решить законным методом. Эти давления могут быть связаны с финансовой, 
социальной или любой другой сущностью. Возможность – это непременное 
условие, чтобы индивидуум совершил мошенничества. Рационализация-это 
психологический механизм, который объясняет, почему мошенники не 
воздерживаются от совершения мошенничества и думаний, что их поведение 
приемлемое. 

Обнаружение телекоммуникационного мошенничества играет важную 
роль в профилактике действий мошенников и последствий от них. 
Обнаружение мошенничества необходимо сразу быстро решить после его 
возникновения. Методы обнаружения мошенничества постоянно развиваются, 
чтобы предотвратить преступников. Развитие методов обнаружения 
мошенничества – дело трудное, потому что наборы телекоммуникационных 
данных недоступны, и результаты часто не раскрыты. Случаи мошенничества 
должны быть обнаружены из доступных огромных наборов данных, таких как 
зарегистрированные данные и данные поведения пользователя. В настоящее 
время обнаружение мошенничества реализовано с помощью ряда методов, 
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таких как интеллектуальный анализ данных, статистика, искусственный 
интеллект. Мошенничества определены на основе аномалий в данных и 
паттернов. Цель выявления мошенничества заключается в максимизации 
правильных прогнозов, и минимизации неправильных прогнозов. 

Телекоммуникационное мошенничество включает в себя методы: 
телекоммуникации, контрактное мошенничество, хакерское мошенничество, 
техническое мошенничество, внутреннее мошенничество, социальная 
инженерия... 

Методы интеллектуального анализа данных для обнаружения 
телекоммуникационного мошенничества: Пользовательское профилирование, 
приложения на основе правил, применения нейронных сетей и т.д. 

Тип данных для этих исследований обычно является данными Подробная 
Запись о Вызове. Подробная Запись о Вызове (ПЗВ)– Эта подробная запись 
описательной информации о вызове, созданная, когда вызов выполнится на 
сеть телекоммуникаций каждый раз. Очень большое количество ПЗВ создаются 
каждый день, многие телекоммуникационные компании получают миллиарды 
ПЗВ в день. Телекоммуникационные предприятия часто используют ПЗВ для 
выставления счетов, извлечения интеллектуальных ресурсов предприятия и 
выявления мошенничества и т.д. Форма записей может измениться от 
различных предприятий, но она обычно включает в себя следующие свойства: 
Вызывающий абонент и называемый идентификационный номер; Дата и время; 
Тип обслуживания (голосовой вызов, Сервис коротких сообщений (SMS) и 
т.д.); Длительность вызова; Идентификаторы точки сетевого доступа и Т.Д. 

ПЗВ растёт быстро, кроме того, конкурирующие потребности компаний 
требуют быстрых и точных решений. Это будет трудно для традиционных 
систем. Одним из способов решения данной проблемы является Hadoop [4]. 
Hadoop — проект фонда Apache Software Foundation, свободно 
распространяемый набор утилит, библиотек и фреймворк для разработки и 
выполнения распределённых программ, работающих на кластерах из сотен и 
тысяч узлов. Используется для реализации поисковых и контекстных 
механизмов многих высоконагруженных веб-сайтов, в том числе, для Yahoo и 
Facebook. Разработан на Java в рамках вычислительной парадигмы MapReduce 
[3], согласно которой приложение разделяется на большое количество 
одинаковых элементарных заданий, выполнимых на узлах кластера и 
естественным образом сводимых в конечный результат. Некоторые важные 
проекты с открытым исходным кодом для поддержки разработки приложений 
на Hadoop: Sqoop это инструмент, предназначенный для передачи данных 
между Hadoop и реляционными базами данных; Hive является инфраструктурой 
хранилища данных, построенной на вершине Hadoop для обеспечения для 
обеспечения реферирования данных, запроса и анализа; Mahout - Проект для 
изделия свободных реализаций распределенной или масштабируемые 
алгоритмы машинного обучения. 

Предложенная архитектура для решения проблемы обнаружения 
мошенничества описана следующим образом: 

В нашей работе разработаешься система (СУТМ) с 3 модули:  
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Модуль 1 – для выделения, преобразования, загрузки с Sqoop (сокр. Англ. 
ETLS- Extract, Transform, Load base on Sqoop); 

Модуль 2 – для хранения и управления данными. Это использует кластер 
Hadoop и Hive для хранения данных, управления и параллельной обработки; 

Модуль 3- для анализа данных. Это модуль использует библиотеку 
машинного обучения Mahout с методами кластеризации K-Means [2] и опорных 
векторов SVM [1] (support vector machine) для анализа данных и обнаружения 
мошенничества. 

 
Рис 1. Архитектура системы аналитики мошенничества на основе Hadoop 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам моделирования поведения 

человека при эвакуации из зданий и помещений. Рассмотрены основные 
существующие модели перемещения людских потоков при эвакуации, 
проанализированы их достоинства и недостатки. 
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поток, эвакуация. 

Abstract. The article discusses the issue of modeling of  human behavior at 
evacuation from buildings. The article explorers the basic models of human flow 
movement, their advantages and disadvantages. 

Key words: modeling, human behavior, model, human flow, evacuation. 
Modeling of human behavior at evacuation from buildings and dynamic models 

of fire risk factors propagation are used in fire resistance grading. Developers 
determine models grading boundaries based on their representations of real world 
phenomena, known by the current date. 

Mathematical description allows specify the most important properties of a real 
phenomenon which hereinafter will be considered in the model. It is a difficult task, 
because the phenomenon must be depicted as an adequate theory which can represent 
a real phenomenon through a mathematical model to any desired degree of precision. 
At the same time the key elements of the model are specially developed mathematical 
apparatus, as well as computerization means and software with sufficient 
computational capacity. 

The Emergency Ministry of the Russian Federation approved a special 
procedure, which determines conformity with fire norms. At this date there are a few 
models of human flow movement. 

One of such models is the actual evacuation time model. Estimated time of 
human evacuation from a building р is defined as calculation of the time of 
movement of one or several human flows through emergency exits from the most 
remote locations. 

All the way of human flow movement is divided into parts. Parts are passages, 
doorways, corridors, ladders with length li and width δi. Passages between 
workplaces, equipment and row of seats are initial parts. 

For calculation of the time of human evacuation from buildings we define real 
length and width of the parts. Length of the way on landings, as well as on ramps, is 
measured by length of bays. Doorway length of the way is equal to zero. Opening, 
located in the wall, which thickness is more than 0,7 m, as well as the vestibule, 
should be considered independent parts of a horizontal way with length li. 

Estimated time of human evacuation tр is calculated as the sum of the time of 
human flow movement on separate parts of the way ti according to the formula (1): 

                                         (1) 
 – the time of human flow movement on the first (initial) part, min., 
, , ,...  – the time of human flow movement on each of following after the 
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first part, min. 
The individually-flow movement model defines estimated time of evacuation 

as the time for which the last man leaves a building. 
At first we should study evacuation routes. All evacuation routes consist of 

evacuation parts with length equal a and width b. For designing buildings length and 
width of each part of the evacuation route are identical to the plan’s values, and for 
constructed buildings they are identical to real values. Length of the landing 
evacuation route is measured by length of landing. Length of the evacuation route in 
doorway is equal to zero. Evacuation parts can be horizontal and inclined (ladder 
downwards, ladder upwards and ramp). 

The individually-flow movement model describes a man as an ellipse. The 
thickness of the body is equal to 0.25 m and the width of the shoulders is equal to 0.5 
m. Each man is assigned to coordinate xi, which describes the distance from the 
center of the ellipse to the border of the evacuation part. Two or more people will be 
side by side if the difference of their coordinates is less than 0.25 m. 

Such body dimensions help us to determine the maximum number of people that 
are side by side, as well as the maximum number of people located at a particular 
evacuation part. During the initial period the coordinates of each man xi are set in 
accordance with the scheme of people arrangement in the buildings (workplaces, 
seats for spectators, berths and etc.). Such data may be unknown, for example, in case 
of stores and exhibition halls. In this case, we could place people on an even basis in 
the entire area of the building, but we should also take into account the equipment, 
located in the building. We determine the coordinates of each man at time t 
alternately using formulas. It is very important to calculate the local density of the 
flow, a man’s coordinate at the next evacuation site, the number of people moving 
from one evacuation part to another, the traffic flow at the exit from the evacuation 
part. All calculations will be repeated for each time point until people are evacuated 
from the building. 

The simulation-stochastic mathematical model describes an evacuation as the 
following situation: all people at the same time go in one direction and form a 
common human flow. Common human flows are typically formed in evacuation parts 
which have passages. Human flows are usually formed in passages between the 
equipment. In addition to the above these parts will be initial parts for the following 
evacuation routes. All people are located on an even basis in the evacuation parts. 
Then these human flows coalesce on the general evacuation route. They form a 
common evacuation flow, parts of which have different densities. In further these 
densities become more equable – the evacuation flow disbands. Account must be 
taken of his head part which spreads – people tend to go freely. During the current 
period of time a part of people goes from the initial to the following evacuation parts 
and changes the state of the human flow of people and its movement. 

Despite the fact that all models calculate the evacuation of human flow, they 
have their own advantages and disadvantages. For example, the actual evacuation 
time model does not take into account such simulation cases as the re-formation and 
spreading of human flow, formation and elimination of clusters, emotional state of 
people, heterogeneous composition of human flow. On the other hand, this model is 
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the easiest way to calculate the actual time of the evacuation. The individually-flow 
movement model and the simulation-stochastic mathematical model are more 
comprehensive and precise, but they are very difficult to implement. These models 
are more demanding of computing power and bulk storage of input data that 
consequently leads to high cost of calculation. It follows that in case of exact 
calculations for typical small data objects these models may not be appropriate. For 
these tasks it is necessary to develop the most optimized model which will be 
sufficiently accurate and not demanding to the size of input data and computing 
power. 
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Аннотация. В работе проводится анализ бизнес-процесса «Создание 
технического задания на веб-сайт» с позиции, используемой в нём ИТ-
инфраструктуры, как средства проведения подготовительного этапа аудита 
ИТ-инфраструктуры. 

Ключевые слова: аудит, ИТ-инфраструктура, ИТ-сервис, ИТ-система, 
техническое задание, веб-сайт, бизнес-процесс 
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Abstract. In work the analysis of the business process "Creation of technical 
specifications for the website" from the position used in the it infrastructure, as a 
means of carrying out the preparatory phase of the audit of the it infrastructure. 

Key words: audit, it-infrastructure, it-service, it-system, specification, web site, 
business process 

Аудит ИТ-инфраструктуры – это сложный системный процесс, 
включающий в себя сбор, обработку и анализ данных с целью получения 
объективной оценки текущего состояния ИТ-систем на предприятии. Прежде 
чем проводить аудит ИТ-инфраструктуры предприятия необходимо установить 
не только его бизнес-процессы и ИТ-сервисы, но и то, как они соотносятся 
между собой. В данной статье мы описываем анализ ключевого для нашей 
организации бизнес-процесса «Создание технического задания на веб-сайт» с 
позиции ИТ-инфраструктуры, задействованной в его организации. 

На сегодняшний день, одной из актуальных проблем в создании веб-сайтов 
является эффективная и правильная разработка технического задания. Именно 
от него зависит эффективная и конкурентная работа любой веб-студии, 
благодаря ему в результате получается именно тот веб-сайт, который 
удовлетворяет интересы заказчика в наиболее полном объёме. На рисунке 1 
представлен бизнес-процесс «Создание технического задания на веб-сайт» 
разработанный с учетом современной практики и с целью наилучшего 
соответствия получаемого результата требованиям заказчика. 

Этап «Совещание с руководителями с целью сбора предварительной 
информации об их видении веб-сайта» – это этап, который имеет большое 
значение. Основное назначение первой встречи (или нескольких встреч) с 
руководителями и собственниками это знакомство. Сформулированные цели и 
пожелания на таких общих встречах могут быть самими различными, в том 
числе фантастическими. На таких встречах необходимо конспектировать все 
посылы от собственников и первых лиц, чтобы потом можно было к ним 
вернуться и обсудить, когда будет собрано достаточное количество 
информации. Необходимые ИТ-сервисы представлены в таблице 1 – 
«Соотнесение этапов бизнес-процесса с ИТ-сервисами» (строка 1). 

Этап «Формирование рабочей группы от Заказчика и Исполнителя с 
распределением ролей» – на этом этапе необходимо определиться, кто будет 
работать над веб-сайтом как со стороны Заказчика, так и со стороны 
Исполнителя. В состав рабочей группы Заказчика обязательно должны войти те 
люди, которые будут в дальнейшем хоть как-то влиять на принятие веб-сайта. 
Если допустить ситуацию, что при сдаче работ подключатся сотрудники 
Заказчика, которые не принимали участие в работах по формированию целей и 
выявлению требований, то проблемы гарантированы. Что бы этого избежать, 
необходимо проговорить и четко зафиксировать документально, что никто, 
кроме рабочей группы Заказчика не может принимать участие в приемке-сдаче 
работ по созданию веб-сайта. Лучшим вариантом будет прописать такое в 
договорных условиях. Важно использовать ИТ-сервисы, указанные в Таблице 1 
(строка 2). 
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Рисунок 1 – Бизнес-процесс «Создание технического задания на веб-

сайт» 
 
На этапе «Согласования правил и методик совместной работы над веб-

сайтом членами рабочей группы» целесообразно разработать Устав проекта 
создания веб-сайта, в котором зафиксировать как минимум роли участников, 
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порядок коммуникаций, регламент, состав отчетности, и другие юридически 
значимые аспекты. Кроме того, необходимо разъяснить рабочей группе всё, что 
прописано в Уставе, а также то, как это будет применяться на практике. Ко 
всему прочему, членов рабочей группы представленных сотрудниками 
Заказчика необходимо обучить тем методам работы, которые будут 
использоваться на всех последующих этапах. Здесь необходимо обсудить 
форматы документов, которые будут использоваться, рассмотреть образцы. 
Если в веб-сайте будут реализовываться какие-либо бизнес-процессы, то 
необходимо обозначить методики и нотации, которыми они будут описываться. 
Для этого этапа актуальны ИТ-сервисы из строки 3. 

Таблица 1  
Соотнесение этапов бизнес-процесса с ИТ-сервисами 

№ Этапы бизнес-процесса ИТ-сервисы 
Программные Аппаратные 

1 
«Совещание с руководителями с целью 
сбора предварительной информации об их 
видении веб-сайта» 

MS WINDOWS, MS 
WORD, Audacity, Skype 

Ноутбук, выносной 
микрофон, ЛВС, 
интернет 

2 
«Формирование рабочей группы от 
Заказчика и Исполнителя с 
распределением ролей» 

MS WINDOWS, MS 
WORD, Skype 

Ноутбук, Лазерный 
принтер, ЛВС, 
интернет 

3 

«Согласования правил и методик 
совместной работы над веб-сайтом 
членами рабочей группы» 

MS WINDOWS, MS 
WORD, MS VISIO, MS 
POWERPOINT, Adobe 
Acrobat Reader, Skype 

Ноутбук, Лазерный 
принтер, ЛВС, 
интернет 

4 
«Анкетирование» и «Опросы» MS WINDOWS, MS 

WORD, Audacity 
Ноутбук, выносной 
микрофон, лазерный 
принтер 

5 «Выделения ключевых требований к веб-
сайту» 

MS WINDOWS, MS 
WORD, MS EXCEL 

Ноутбук, лазерный 
принтер 

6 
«Формирование ключевых элементов 
технического задания на создание веб-
сайта» 

MS Windows, MS WORD Ноутбук, лазерный 
принтер 

7 

«Моделирования и визуального 
представления будущего веб-сайта 
согласно ключевых элементов 
предварительного технического задания» 

MS WINDOWS, MS 
WORD, MS VISIO, MS 
POWERPOINT, Adobe 
Acrobat Reader 

Ноутбук, цветной 
лазерный принтер 

8 

«Презентации модели будущего веб-
сайта» 

MS WINDOWS, MS 
POWERPOINT, Adobe 
Acrobat Reader, Skype 

Ноутбук, 
видеопроектор,  
цветной лазерный 
принтер, ЛВС, 
интернет 

9 

«Внесения уточнений и корректировок в 
представленную модель будущего веб-
сайта» 

MS Windows, MS WORD, 
MS VISIO, MS 
POWERPOINT, Skype 

Ноутбук, 
видеопроектор,  
цветной лазерный 
принтер,  ЛВС, 
интернет 

10 «Документирование всех требований к 
веб-сайту в виде технического задания» 

MS WINDOWS, MS 
WORD 

Ноутбук, лазерный 
принтер 

 
Далее следуют два параллельных этапа – это этапы «Анкетирования» и 

«Опросы». 
Этап анкетирования позволяет сравнительно быстрым способом получить 
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достаточно достоверный срез информации о компании. Качество такой 
информации будет определяться тремя факторами. Во-первых, члены рабочей 
группы, представленные сотрудниками Заказчика, должны четко понимать, как 
происходит процесс анкетирования, и уметь донести информацию до всех 
остальных сотрудников компании Заказчика. Во-вторых, анкеты должны быть 
понятными. Желательно, чтобы была инструкция по заполнению анкет. Еще 
лучше, если будет пример заполнения. Анкеты могут быть разработаны как для 
конкретных отделов заказчика, так и для конкретных должностей. В-третьих, 
необходимо правильно выбрать состав участников. 

Во время этапа «Опросы» необходимо провести устное собеседование со 
специалистами с целью выяснить особенности отдельных процессов, которые 
впоследствии будут реализовываться на сайте. Опрос не должен выглядеть как 
просто «встретились-поговорили», он должен быть более организованным с 
соблюдением всех необходимых формальностей. Для этого необходимо 
подготовить так называемый план опроса. В него можно включить те части 
анкеты, по которым возникают вопросы, например, те сведения одних анкет, 
которые противоречат сведениям других анкет или, например, какая то важная 
информация не раскрыта с помощью анкет либо представлена в них 
поверхностно. Целесообразно добавить вопросы и просто из личного опыта. 
Ответы надо конспектировать в обязательном порядке. Идеально, если удастся 
организовать аудиозапись. Поэтому здесь целесообразно задействовать ИТ-
сервисы, указанные в строке 4.  

После анкетирования и опроса на этапе «Выделения ключевых требований 
к веб-сайту» необходимо обозначить не только ключевые элементы, но и 
практически всё о будущем веб-сайте ожидаемым Заказчиком от Исполнителя 
(если состав участников был выбран правильно). Из выделенных ключевых 
элементов веб-сайта следует составить перечень (классификатор) с 
расставлением приоритетов. Для выполнения этого этапа прекрасно подойдут 
ИТ-сервисы, размещенные в строке 5. 

Основываясь на всей полученной в предыдущих этапах информации, 
коллектив Разработчика приступает к этапу «Формирование ключевых 
элементов технического задания на создание веб-сайта». 

К этому этапу должна быть собрана вся первичная информация о 
деятельности компании, составлен перечень необходимых к реализации на 
сайте элементов. Необходимо еще раз пересмотреть цели, конкретизировать их, 
при необходимости обсудить с первыми лицами компании. При формулировке 
целей следует учесть конкретные показатели, при достижении которых будем 
считать проект успешным. Здесь проще всего задействовать ИТ-сервисы из 
строки 6. 

По завершению предыдущего этапа коллектив Исполнителя приступает к 
этапу «Моделирования и визуального представления будущего веб-сайта 
согласно ключевых элементов предварительного технического задания». Здесь, 
необходимо создать текстовое, графическое и схематическое представление 
всей той аккумулированной и структурированной информации, которую 
удалось создать на предыдущем этапе. Желательно всё представить в виде 
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презентации, в которой в доступной заказчику форме в текстово-графическом 
виде будет представлен весь будущий сайт, критерии и подходы к нему, 
шаблоны страниц и разделов. Наиболее подходящими здесь будут ИТ-сервисы 
строки 7. 

Полученную презентацию необходимо продемонстрировать на этапе 
«Презентации модели будущего веб-сайта» рабочей группе, которая в свою 
очередь оценивает проделанную работу и вносит свои коррективы. На 
основании чего составляется список отзывов и предложений. Здесь необходимо 
максимально задействовать мультимедиа возможности современных ИТ-систем 
поэтому используются все те сервисы, которые перечислены в строке 8. 

Далее рабочая группа приступает к этапу «Внесения уточнений и 
корректировок в представленную модель будущего веб-сайта». Важно, что бы 
каждый вносил предложения и корректировки в пределах оговоренных ролей. 
По окончанию этого этапа составляется протокол согласования. Здесь 
достаточно использовать ИТ-сервисы указанные в строке 9. 

Используя протокол согласования и модель будущего веб-сайта, начальник 
веб-разработки на этапе «Документирование всех требований к веб-сайту в 
виде технического задания» создаёт окончательный вариант технического 
задания. Этот этап можно выполнить, задействовав ИТ-сервисы из Таблицы 1, 
строки 10. 

На этом бизнес-процесс «Создание технического задания на веб-сайт» 
можно считать завершенным. 

Таким образом, нам удалось увидеть, какие ИТ-сервисы необходимы  для 
обеспечения эффективной работы малого предприятия в области разработки 
технического задания на сайт. На примере анализа бизнес-процесса 
«Разработка технического задания на веб-сайт» мы получили готовые данные 
для проведения аудита ИТ-инфраструктуры малого предприятия. Даже 
результаты подготовительного этапа могут помочь руководителю предприятия 
определиться с необходимыми ресурсами в ИТ-системе, внедрение или 
упразднение которых в свою очередь приведет к повышению экономической 
эффективности и конкурентоспособности предприятия, как в описанном 
бизнес-процессе, так и в целом. 
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ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ НА ВХОДІ В СВЕРДЛОВИНУ В ПРОЦЕСІ 
БУРІННЯ 
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ASSESSMENT OF STATISTICAL CHARACTERISTICS OF THE INPUT 

CIRCULATION RATE IN THE PROCESS OF DRILLING 
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Анотація: В статті проаналізовано та дано оцінку статистичних 
характеристик зміни витрати промивальної рідини на вході в свердловину для 
запобігання аварій та ускладнень. Перевірено й підтверджено гіпотезу про 
нормальність розподілу для масиву реальних даних з конкретно вибраної 
бурової установки. 

Ключові слова: статистична обробка, витрата бурового розчину, 
автокореляційна функція, крива регресії, критерій Пірсона, нормальний закон 
розподілу. 

Abstract: The article deals with the analysis and assessment of statistical 
characteristics of the variations of the input circulation rate that may prevent 
accidents and complications. The author has verified and proved the hypothesis on 
normal distribution of the real data set for a certain drilling unit.  

Key words: statistical analysis, mud circulation rate, autocorrelation function, 
curve of regression, Pearson criterion, normal law of distribution.  
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Вступ. У складному технологічному процесі буріння нафтових і газових 
свердловин доволі часто виникають різного роду аварії й ускладнення – обвали 
і осипи, звуження стовбура свердловин тощо. Боротьба з цими явищами 
вимагає багато часу і коштів. Каверни, які утворюються в стовбурі свердловини 
в результаті обвалу порід, погіршують якість цементування обсадних колон, 
призводячи до додаткових витрат цементу. Шлам, який нагромаджується у 
кавернах створює небезпеку прихоплення бурильної колони. Обвали і осипання 
породи при бурінні свердловини відбуваються внаслідок втрати стійкості її 
стінки в глиняних відкладеннях. Це обумовлює необхідність постійного 
вдосконалення системи автоматичного контролю параметрів і показників 
процесу буріння з метою запобігання аварій та ускладнень. 

Огляд літератури. 
Дослідженню окресленої проблеми присвячено багато наукових праць 

провідних вітчизняних вчених [1,2,3 та ін.], проте сьогодні не приділяється 
достатньої уваги таким важливим показникам процесу буріння, як витрати 
бурового розчину на вході в свердловину та виході зі свердловини в контексті 
показників, які можуть визначати та характеризувати аварійні ситуації й 
ускладнення. 

Як показує практика, поточний контроль за розпізнаванням аварій, 
незважаючи на апріорну та поточну невизначеність і складність цього процесу, 
досить ефективно здійснює оператор-бурильник, використовуючи свій досвід, 
інтуїцію та, беззаперечно, ґрунтуючись на показниках контрольованих 
параметрів. Одним із таких вагомих параметрів є витрата промивальної рідини, 
як на вході, так і на виході з свердловини. Значення цього параметра 
уможливлюють визначення ще на початковій стадії виникнення ускладнень, 
таких як порушення стінок свердловини, і надалі можливої аварійної ситуації. 

Метою статті є проведення аналізу статистичних характеристик зміни 
витрати промивальної рідини на вході в свердловину для запобігання аварій та 
ускладнень з використанням програмних пакетів Curve Expert та MatLab. 

Основні результати дослідження. 
Здійснимо статистичну обробку діаграми зміни витрати промивальної 

рідини на вході в свердловину №1 Артемівської площі Стрийського УБР на 
інтервалі досліджень 1180-1660 м, які отримані за допомогою станції геолого-
технологічного контролю СГТ -1 №243. Спосіб буріння – роторний. Долота 
295,3 МСГ3 до глибини 1230 м; 1230 – 1385м : МГ – 1511 5/8 57 МК; 295,3 МС-
ГВ; 295,3 М-ГВ; К 212,7; 293,8 МСГВ; 145/8 МХСЗ. На глибині 1385-1670 м 
долото 11 5/8 МХ-СЗ. 

За допомогою  програмного пакету Curve Expert, ввели значення зміни 
витрати бурового розчину inQ  на вході в свердловину через кожен метр 
проходки долота і внаслідок цього отримали нижче наведений графік, який  
характеризує випадковий процес inQ (h) (рис.1).  

Визначення оцінки математичного сподівання, дисперсії, 
середньоквадратичного відхилення вектору F(t) емпіричних даних здійснимо за 
допомогою програмного продукту MatLab.  
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підпорядковується нормальному закону розподілу. 
Однак, для випадкової функції одномірний розподіл ймовірності та 

отримані на основі нього характеристики, такі як, середнє значення та 
дисперсія, ще не є достатніми для оцінки характеру протікання випадкового 
процесу inQ (h). Необхідно також встановити зв’язок між значеннями 
випадкового процесу inQ (h) на різних глибинах. Це можна зробити за 
допомогою двохвимірної функції розподілу: автокореляційної функції. 

Для визначення автокореляційної функції (рис.2) скористаємось 
програмним пакетом MatLab. 
F=Qin(:,1); 
autocorr(F,480,3,1); 

 
Рис. 2 - Графічне зображення автокореляційної функції для  витрати 

промивальної рідини на вході в свердловину 
 

Графік отриманої автокореляційної функції підтверджує, що 
досліджуваний процес inQ (h) є стаціонарним і ергодичним. Для знаходження 
рівняння регресії і побудови його кривої скористаємось інструментом Curve 
fitting toolbox програмного продукту MatLab. Для цього імпортуємо 
експериментальні дані в MatLab і введемо команду: >>cftool (рис.3,4).   

 
Рис. 3 – Крива регресії 
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Рис. 4 - Вибір оптимальної  математичної моделі inQ (h) 

 
Оптимальною моделлю є Гаусова модель, яка описується функцією: 

))/)(((
3

))/)(((
2

))/)(((
1

2
33

2
22

2
11)( cbxcbxcbx eaeaeaxf −−−−−− ⋅+⋅+⋅=  

де nnn cba ,, - параметри рівняння регресії. 
Нижче наведено розраховані показники оптимальної математичної моделі 

inQ (h). 
General model Gauss3: 
     f(x) =  
              a1*exp(-((x-b1)/c1)^2) + a2*exp(-((x-b2)/c2)^2) +  
              a3*exp(-((x-b3)/c3)^2) 
Coefficients (with 95% confidence bounds): 
       a1 =       16.61  (11.87, 21.35) 
       b1 =        1394  (1388, 1400) 
       c1 =       60.49  (48.47, 72.51) 
       a2 =       24.37  (19.15, 29.6) 
       b2 =        1177  (1135, 1219) 
       c2 =       136.5  (80.34, 192.6) 
       a3 =       30.48  (29.61, 31.35) 
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Інтегральна функція нормального розподілу F(x) має два параметри  ( σ,x ), 
таким чином, в нашому випадку k = 9 – 2 – 1 = 6. 

Отже, критичне значення критерія Пірсона буде: 2χ (P=0,95)=12,59 
Висновок. Оскільки фактичне значення критерію Пірсона значно менше 

від критичного (8,30<12,59), то з ймовірністю 0,95 можна вважати доведеним, 
що тип розподілу обрано правильно, тобто розподіл витрат бурового розчину 
на вході в свердловину за її глибиною нормальний, так як  відхилення 
неістотні, то нульова гіпотеза про нормальність розподілу підтверджується. 
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