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Обґрунтована інформаційна технологія контролю та представлені експериментальні результати 
щодо перевищення температури поверхні рідкої фази над температурою плавлення кремнію. 
Представлені експериментальні  графіки розподілу яскравості вздовж вертикальної осі кристалу 
на поверхні рідкої фази у сукупності послідовних виборок та побудовані відповідно до них графіки 
розподілу температури. Обґрунтовано аналітичний вираз для оцінки максимально можливого 
перегріву поверхні рідкої фази кремнію в ході плавки та отримане значення T=60 К, яке можна 
використати як верхню оцінку температури перегріву.  
Ключові слова: зонна плавка, контроль, перегрів, кремній, розподіл температури, яскравість. 
 
Обоснована информационная технология контроля и представлены экспериментальные 
результаты по повышению температуры поверхности жидкой фазы над температурой плавления 
кремния. Представленные экспериментальные графики распределения яркости вдоль вертикальной 
оси кристалла на поверхности жидкой фазы в совокупности последовательных выборок и 
построены в соответствии с ними графики распределения температуры. Обоснованно 
аналитическое выражение для оценки максимально возможного перегрева поверхности жидкой 
фазы кремния в ходе плавки и полученное значение T = 60 К, которое можно использовать как 
верхнюю оценку температуры перегрева. 
Ключевые слова: зонная плавка, контроль, перегрев, кремний, распределение температуры, 
яркость. 
 
The information technology of the evaluation along with the corresponding experimental results 
concerning the rise of the temperature of the liquid phase above the melting point of silicon, is 
substantiated. There are presented the experimental graphics of brightness distribution along the vertical 
axis of the crystal on the liquid surface in consecutive samples set. There are built the temperature 
distribution graphs according to the experimental graphics. There are grounded the analytical expression 
for the estimation of the maximum possible overheating of the liquid phase surface in the silicon melt and 
the resulting value T = 60 K, which can be used as an upper estimate temperature overheating. 
Keywords: zoned melting, evaluation, overheat. 
 

Вступ. Електронно-променева безтигельна 
зонна плавка, технологія якої полягає у 
створенні та переміщенні вздовж зразка вузької 
розплавленої зони, вважається сьогодні  однією 
із найбільш перспективних технологій 
отримання нових матеріалів із заданими 
властивостями, в першу чергу надчистих 
напівпровідникових матеріалів. На сьогодні 
зонна плавка сформувалась у потужну галузь 
виробництва. Однак деякі важливі питання 
залишаються актуальними і до цього часу, в 
першу чергу, проблема  достовірного контролю 

температурного поля у процесі плавки. Зокрема, 
на сьогодні відсутні достовірні оцінки так 
званого “перегріву” поверхні рідкої фази 
кремнію в ході плавки. Головною причиною 
такого положення є особливості технології 
зонної плавки, які виключають можливість 
використання найбільш точних і технологічно 
досконалих контактних технічних засобів 
вимірювання температури. 

Терміном “перегрів” визначається 
перевищення поточного значення температури 
поверхні рідкої фази над температурою 



ISSN 1993-9981 Методи та прилади контролю якості, № 2 (33), 2014 94 

плавлення кремнію. Відомо, що перегрів, 
особливо локальний, негативно впливає на 
якість плавки, оскільки порушується 
оптимальний температурний градієнт. Тому 
значні технологічні зусилля спрямовуються на 
боротьбу з перегрівом. 

Однак ефективність кожного з підходів 
можна перевірити тільки вимірюванням 
поточних значень перегріву. Навіть оціночні 
значення перегріву є одним з дискусійних 
питань в технології плавки. Наприклад, для 
електронно-променевої безтигельної зонної 
плавки кремнію в [1] вказується максимальне 
значення перегріву  55С,  автори роботи [2] 
вважають, що перегрів досягає 200С. 

Невирішеність вказаного питання стримує 
розвиток технології зонної плавки і ускладнює 
розв’язання однієї з найактуальніших проблем 
технічного розвитку України — становлення на 
якісно новому рівні вітчизняної напівпровід-
никової електроніки. 

Метою даної роботи є обґрунтування 
методики та вибору засобу для оцінки 
перевищення температури поверхні рідкої фази 
над температурою плавлення кремнію. 

Особливості контролю параметрів зони 
розплаву. Електронно-променева зонна плавка 
з кільцевим катодом характеризується 
коефіцієнтом корисної дії біля 80%, малою 
споживаною потужністю, простотою реалізації 
та надзвичайно широким спектром застосування 
— від органічних речовин до тугоплавких 
металів. Плавка проводиться у вакуумній 
камері, в якій  вертикально розміщений кристал 
(анод) і концентрично — джерело електронів 
(катод) у формі тора. Система фокусування 
забезпечує взаємодію електронного пучка з 
кристалом, в результаті чого кінетична енергія 
електронів, які проникають в матеріал кристалу 
приводить до виникнення зони розплаву (ЗР). В 
ході плавки ЗР проходить вздовж кристалу за 
рахунок переміщення кристалу відносно катоду. 
Швидкість переміщення  може бути як 
постійною, так і змінною, що визначається 
технологічними задачами та конструкцією 
камери (описані нижче експерименти 
проводились при швидкості від 0,1 см/год до 2 
см/год). 

Характер розподілу домішок після плавки 
(власне, якість плавки) залежить від коефіцієнту 
сегрегації, градієнту температури, висоти і 
форми зони плавки та деяких інших факторів 
[3]. 

Теоретичне моделювання температурних 
полів базується на розв’язанні  диференційного 
рівняння теплопровідності, яке розв’язують 

разом з рівняннями граничних умов (початкових 
та крайових). Очевидно, що коректність 
розв’язку залежить від достовірності крайових 
умов, тобто значень температурного поля при 
заданих аргументах. Відомі методики задання 
крайових умов при моделюванні 
температурного поля ЗР базуються на певних 
припущеннях або на емпіричних залежностях, 
встановлених для подібних задач [2]. Останні, в 
свою чергу, отримані для інтегральних 
характеристик температурного поля без 
урахування його розподілу в зоні впливу 
електронного пучка, оскільки існуючі 
інформаційні технології контролю температури 
ЗР також передбачають вимірювання тільки 
середніх значень температури. Отже, отримані 
таким чином результати є джерелом похибок, 
які складно оцінити. 

Сучасні пірометричні прилади складають 
широкий і різноманітний за набором 
характеристик та методик застосування клас 
технічних засобів, значна частина яких 
базується на законі Планка, що встановлює 
зв’язок між спектральною яскравістю 
випромінювання  L T  і температурою Т 
абсолютно чорного тіла. Оскільки в даній роботі 
розглядається реальний об’єкт зі спектральним 
коефіцієнтом випромінювальної здатності 
поверхні  T <1, а для всього діапазону змін 
 і T зонної плавки кремнію Т<3000 мкмК, то 
можливе використання наступної формули: 

      1 2
5 expC CL T T

T 
      

, (1) 

де 8
1 3,74 10C   Втмкм4м-2; 4

2 1,44 10C   мкмК; 
 – довжина хвилі випромінювання. 

При формуванні вимог до точності 
вимірювання температури врахуємо результати 
роботи [1], де експериментально показано, що 
кристалізацію необхідно провадити при малих 
перегрівах розплаву з можливістю вимірювання 
градієнтів температури ЗР з похибкою не більше 
5К. 

З іншого боку, аналіз широкомасштабних 
досліджень, спрямованих на вдосконалення 
інформаційної технології плавки кремнію, що 
виконувались в ІЕЗ ім. Є. О. Патона і результати 
яких були частково опубліковані в [4], дозволив 
зробити висновок про можливість зменшення 
похибки вимірювання температури принаймні 
до 3К при застосуванні телевізійних 
інформаційно-вимірювальних систем (ТІВС). 
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Експериментальне визначення перегріву 
поверхні зони розплаву. Процес плавки 
кремнію включає стадії розігріву, утворення і 
формування ЗР в об’ємі кристалу та робочу 
стадію. Потік випромінювання у вхідну 
апертуру ТІВС характеризується ефективною 
яскравістю, яка визначається згідно з 
принципом суперпозиції незалежних потоків. 

У власному випромінюванні ЗР в робочій 
стадії умовно можна виділити такі складові 
яскравості: складову  ,Ф e ФL T , обумовлену 
випромінюванням при температурі фазового 
переходу ФT ; складову  ,n e nL T , обумовлену 
перевищенням температури поверхні над 
температурою фазового переходу (власне, 
перегрів) та складову  ,В e ДL T , утворену 
відбитим від поверхні ЗР випромінюванням 
електроду. 

Очевидно, що значення теплового перегріву 
ділянки поверхні ЗР визначається щільністю 
електронного потоку, який падає на цю ділянку. 
Тобто температурні градієнти на поверхні ЗР в 
рідкій фазі визначаються, головним чином, 
законом розподілу щільності електронного 
потоку в перерізі пучка, який падає на поверхню 
ЗР. 

Для експериментального визначення 
компонент ефективної яскравості скористаємось 
тією обставиною, що яскравість ЗР можна 
змінювати в широких межах, маніпулюючи 
напругами, які задають режим плавки. 
Змінивши анодну напругу або напругу 
живлення електроду, змінимо щільність 
електронного потоку, отже змінимо складові 
випромінювання, яке попадає у вхідну апертуру. 

Спеціально для технології зонної плавки 
кремнію в [4] розроблений метод вимірювання 
температури, алгоритм якого наступний. 
Вимкнувши анодну напругу, через деякий час 
повністю позбавимось теплового перегріву, а 
ефективна яскравість поверхні буде визначатись 
сумою компонент  ,Ф e ФL T  та  ,В e ДL T . 
Вимкнувши живлення електроду, через деякий 
час позбавимось компоненти  ,В e ДL T , 
отримаємо яскравість власного випромінювання 
поверхні при температурі фазового переходу «в 
чистому вигляді». Факт існування рідкої фази 
після виконання перерахованих вище процедур, 
підтверджений експериментально. 

На рис. 1 і рис. 2 представлені експеримен-
тальні криві розподілу яскравості вздовж 
вертикальної осі кристалу у сукупності 
послідовних кадрів, які дають уявлення про 

поле яскравості на поверхні кристалу кремнію 
та про те, як змінюється яскравість ЗР. 

 
1 – робоча стадія, t=t0; 2 – вимкнено напругу 

живлення катоду, t=t0+0,4 с 
Рисунок 1 – Розподіл яскравості на кристалу 

ЗР 

 
1 – t=t0+0,8 с; 2 – t=t0+1,2 с, 3 – t=t0+1,6 с 

Рисунок 2 – Розподіл яскравості на поверхні 
кристалу 

Розглянутий алгоритм дозволяє виокремити 
сигнал A, що несе інформацію тільки про власну 
температуру поверхні даної ділянки. Оскільки 
цей сигнал сформований при незмінній 
яскравості електроду, розрахункові спів-
відношення  можуть використовуватись для 
визначення сигналу, який несе інформацію про 
температуру будь-якої ділянки поверхні в 
робочій стадії плавки. 

Якщо в ході експерименту передбачаються 
технологічні зміни струму живлення електроду 
(отже, і зміни яскравості  ,В e ДL T , алгоритм 
виконується знову. 

Для переходу від значення сигналу до 
відповідних значень температури рідкої фази 
можна використовувати  формулу [4] 

    12 ln ln
e

CT B A  


, (2) 

де 2C =14400 мкмК; e  – ефективна довжина 
хвилі; В – параметр, який визначається для 
відомого значення температури поверхні, 
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враховує значення коефіцієнту випромі-
нювальної здатності і параметри ТІВС. 

За відому температуру T0 рекомендовано 
вибирати температуру кристалізації кремнію: 
1685 К. 

Ефективна довжина хвилі визначається як 
умовне значення довжини хвилі e 
монохроматичного випромінювання, дія якого з 
точки зору формування сигналу еквівалентна дії 
реального випромінювання, і обчислюється з 
використанням сигналiв A(e, T) в 
спектральному діапазоні 1…2 при відомих 
температурах T1 і T2 [5]. 

На рис. 3 і рис. 4. представлені криві 
розподілу температури на поверхні рідкої фази, 
побудовані відповідно до кривих рис.1 та рис.2. 
З наведених рисунків можна зробити висновки 
щодо значень перегріву та щільності 
електронного пучка в вертикальному перерізі. 

 
Рисунок 3 – Розподіл температури на 

поверхні ЗР відповідно до рис.1 

 
Рисунок 4 – Розподіл температури на 

поверхні ЗР відповідно до рис.2 

З рис. 3 видно, що в даному експерименті в 
межах ЗР температура поверхні не перевищує 

температури плавлення більше, ніж на 30C. 
Теоретична оцінка перегріву поверхні 

зони розплаву. На стадії розігріву внаслідок дії 
електронного пучка яскравість власного 
випромінювання поверхні кристалу в твердій 
фазі з часом зростає до максимально можливого 
значення LТmax, яке визначається формулою 

     1 2
5max

expTT
Ф

C CL
T

 
       

, (3) 

де ФT  – температура на межі фазового переходу. 
При температурі поверхні ФT  , яку називають 

температурою фазового переходу, відбувається 
перехід з твердої фази в рідку і яскравість 
миттєво зменшується до значення, яке 
визначається формулою 

     1 2
5min

expРР
Ф

C CL
T

 
       

. (4) 

Візуально при фазовому переході картина 
розподілу яскравості поверхні кристалу 
змінюється — ділянка рідкої фази стає 
темнішою, відповідно зменшується і сигнал, 
який нею формується. Вказана обставина 
пояснюється зміною коефіцієнту випромі-
нювальної здатності кремнію ( T =0,64 в 
твердому стані при температурі, близькій до 
температури фазового переходу, і P =0,46 в 
рідкому [6]). Експериментально при фазовому 
переході зафіксована зміна сигналу 
A=AmaxAmin=38 одиниць, що практично 
співпадає з розрахунковим значенням зміни 
сигналу, яке можна оцінити за формулою 
Aр=Amax(1Р/Т)=39 одиниць.  

При подальшому нагріві температура рідкої 
фази підвищується, а її яскравість в кожний 
момент часу визначається формулою 

     1 2
5 expРР

Р

C CL
T

 
       

, (5) 

де РT  — поточне значення температури рідкої 
фази. 

При цьому форма кривої яскравості поверхні 
рідкої фази відтворює розподіл щільності 
електронів у перерізі електронного пучка, а 
максимальне значення яскравості поверхні 

maxРL  у рідкій фазі обмежене потужністю 
електронного пучка. 

Представлені матеріали можна використати 
для оцінки максимально можливого перегріву. 
Скористаємось формулами (3) і (5) і уявимо, що 
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в деякий момент часу яскравості твердої і рідкої 
фаз зрівнялися, тобто справедливе 
співвідношення 

       
2 2exp expT e Р e

e Т e Ф п

C C
T T T

  
              

, (6) 

де пT  – різниця температур, обумовлена 
перегрівом. 

Після нескладних перетворень, та 
врахувавши, що TФTТ, отримаємо формулу для 
оцінки максимально можливого перегріву 

   
 

2
0

2

ln m ee
n

p e

T T
C

 
 

 
. (7) 

Оскільки 1,39T P   , T0=1685 K, 
e=0,68 мкм, то при однакових яскравостях 
ділянок твердої і рідкої фаз T=60 К. 

В жодному з численних циклів зонної 
плавки кремнію не було зафіксовано рівності 
яскравостей ділянок твердої та рідкої фаз, отже 
отримане значення можна використати як 
верхню оцінку температури перегріву. 

ВИСНОВКИ 
Обґрунтована методика експериментального 

визначення перевищення температури поверхні 
рідкої фази над температурою плавлення 
кремнію в технології електронно-променевої 
зонної плавки. 

Представлені експериментальні  графіки 
розподілу яскравості вздовж вертикальної осі 
кристалу на поверхні рідкої фази у сукупності 
послідовних виборок та побудовані відповідно 
до них графіки розподілу температури. 

Обґрунтовано аналітичний вираз для оцінки 
максимально можливого перегріву поверхні 
рідкої фази кремнію в ході плавки та отримане 
значення T=60 К, яке можна використати як 
верхню оцінку температури перегріву.  
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УДК 004.522 

КОМП‘ЮТЕРНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ З ВИКОРИСТАННЯМ 
АВТОРИЗАЦІЇ ЗА ГОЛОСОМ 

М. І. Горбійчук, Р. Р. Соловій  
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019 
Розглянуті основні методи і алгоритми ідентифікації особи за голосом, а також розроблено 
комп‘ютерну систему контролю доступу, яка дозволяє вдосконалити стандартні парольні 
системи шляхом запровадження механізмів голосової авторизації. Удосконалено алгоритм 
виділення фрагментів голосу в аудіофайлах. Розроблено схему зберігання голосових даних 
користувачів з метою їх подальшого використання під час авторизації, підсистему голосової 
авторизації та розроблено відповідне програмне забезпечення комп‘ютерної системи. 
Ключові слова: голос, ідентифікація особи за голосом, голосова авторизація, контроль доступу, 
вектор ознак голосу. 
 
Рассмотрены основные методы и алгоритмы идентификации личности по голосу, а также 
разработана компьютерная система контроля доступа, которая позволяет усовершенствовать 
стандартные парольные системы путем внедрения механизмов голосовой авторизации. 
Усовершенствован алгоритм выделения фрагментов голоса в аудиофайлах. Разработана схема 
речевых данных пользователей с целью их дальнейшего использования при авторизации, 
подсистема голосовой авторизации и разработано соответствующее программное обеспечение 
компьютерной системы. 
Ключевые слова: голос, идентификация личности по голосу, голосовая авторизация,  контроль 
доступа, вектор признаков голоса. 
 
The article is devoted to techniques and algorithms for voice identification and development of computer 
access control system that allows to improve the standard password system by establishing mechanisms for 
voice authorization. Improved algorithm for the selection of fragments of the voice in the audiofiles. 
Designed the scheme of storing users voice data for further use during the authorization and designed the 
access control system for voice authorization, which allows to determine the fact of belonging language 
user-defined sequence and investigated the performance of the developed hardware and software. 
Keywords: voice, speaker identification, voice authorization, access control, voice feature vector. 
 

Вступ. У міру розвитку комп'ютерних 
технологій та у зв'язку з широким 
розповсюдженням комп'ютерів і використанням 
їх в різних сферах життя особливо гостро постає 
питання обмеження доступу користувачів до 
конфіденційної інформації. Основним способом 
авторизації користувача в більшості 
комп‘ютерних систем є вказівка його логіна та 
пароля. Проте такі системи авторизації мають 
суттєві недоліки, пов‘язані з конфіденційністю 
облікових даних користувачів. Так, наприклад, 
користувачі часто забувають паролі, зберігають 
їх у невідповідному місці, або в найгіршому 
випадку їх можуть просто викрасти. Згідно 
статистики багатьох компаній більшість дзвінків 
у службу підтримки пов'язана із забутими або 
втраченими паролями. Тому проблема 
надійного розпізнавання і підтвердження особи 
є актуальною. 

Сьогодні все частіше стандартні парольні 
системи захисту замінюються або допов-
нюються біометричними системами 
ідентифікації особи.  

Ідентифікація особи за голосом – це один з 
видів біометричної аутентифікації, що  
грунтується на індивідуальних особливостях 
людського голосу і мови. Основними 
перевагами таких систем є низька ціна, високий 
рівень безпеки, зручність для користувачів, 
доступність, простота використання, 
можливість віддаленого доступу. 

Використання систем ідентифікації особи за 
голосом є найбільш зручним для користувача 
способом аутентифікації, який грунтується на 
індивідуальних фізіологічних особливостях 
мовного апарату людини. Такі системи 
авторизації дозволяють вирішити проблеми, 
пов‘язані з конфіденційністю облікових даних 
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користувачів, розпізнаванням і підтвердженням 
особи в комп‘ютерних системах.  

Якщо для функціонування інших 
біометричних систем безпеки необхідне 
спеціальне дороговартісне обладнання 
(наприклад, сканер відбитків пальців, сканер 
райдужної оболонки ока тощо), або ж для них 
характерний складний процес відбору та аналізу 
біометричних зразків (наприклад, аналіз ДНК), 
то все, що потрібно для функціонування  
системи ідентифікації особи за голосом - це 
спеціальне програмне забезпечення і мікрофон, 
підключений до комп’ютера чи іншого 
мобільного пристрою.  

Унікальність людського голосу зумовлена 
індивідуальною формою та розмірами ротової і 
носової порожнин, горла, органів дихання, 
формою грудної клітки з дихальними м'язами і 
діафрагмою, гортані з голосовими зв'язками, 
положення язика тощо [1,2,3]. Крім того, вимова 
кожної людини індивідуальна і визначається 
соціальними та психічними факторами. 
Сформовані в юності особливості мови, 
інтонації стають звичними і майже не 
змінюються протягом усього життя. Тому 
виділяють два види ознак голосу: низькорівневі 
(зумовлені анатомічною будовою мовного 
апарату) і високорівневі (пов'язані з манерою 
вимови).  

Мета дослідження. Метою даної роботи є 
розроблення простої комп‘ютерної системи 
контролю доступу за голосом,  що дасть змогу 
вдосконалити стандартні парольні системи та 
вирішити проблему конфіденційністі облікових 
даних користувачів шляхом запровадження 
механізмів голосової авторизації. 

Основна частина. Результат ідентифікації 
особи за голосом повністю залежить від вхідних 
даних, математичних алгоритмів та 
обчислювальної потужності. Під вхідними 
даними розуміють зразок голосу особи, 
отриманий за допомогою запису з мікрофона. 
Якість такого зразка залежить від типу 
пристрою введення (наприклад, професійний 
мікрофон або мобільний телефон) і 
навколишнього середовища (гучна вулиця або 
тихе приміщення). Математичні алгоритми  
використовуються для того, щоб порівняти 
отриманий голосовий зразок із зразками в базі 
даних. Під обчислювальною потужністю 
розуміють швидкість і якість обробки 
біометричних ознак користувача, що залежить 
від апаратних особливостей системи. 

Системи ідентифікації особи за голосом 
поділяються на два основних види: 
текстозалежні і текстонезалежні. У тексто-

залежних методах особа повинна сказати одну і 
ту ж парольну фразу під час навчання системи і 
під час розпізнавання голосу. Текстонезалежні 
системи можуть ідентифікувати особу 
незалежно від того, що вона сказала. 

На сьогоднішній день існує декілька 
підходів до ідентифікації людини за голосом, які 
базуються на аналізі структури голосового 
сигналу. Процедура обробки голосового сигналу 
полягає в використанні короткочасного аналізу, 
тобто сигнал розбивається на фрагменти 
(фрейми) фіксованого розміру.  Потім до 
кожного вікна застосовуються алгоритми 
виділення ознак. Більшість популярних систем 
ідентифікації  використовують як вектори ознак 
мел-частотні кепстральні коефіцієнти (MFCC) 
або коефіцієнти лінійного передбачення (LPCС) 
[2]. Дані методи грунтуються на виділенні 
векторів ознак голосового сигналу з 
урахуванням особливостей сприйняття звуку 
людським вухом. Ще одним методом аналізу 
голосових фрагментів є аналіз формантних 
частот. Аналіз формантних частот є одним 
найдавніших методів ідентифікації особи за 
голосом, а ідентифікацію особи при 
формантному підході найчастіше проводять на 
голосних звуках, в яких можна ефективно 
виділити форманти [2, 4, 5]. 

Завдання ідентифікації особи за голосом 
полягає у перевірці статистичної гіпотези, яку 
можна сформулювати наступним чином [6]. 
Припустимо, що невідома особа вимовила 
вислів Х і представляється користувачем S. Дві 
протилежні гіпотези, в такому випадку 
матимуть вигляд: 

  
: ,0

: .1

H вислів Х вимовив користувач S

H вислів Х вимовив не користувач S







  (1) 

Комп‘ютерна система повинна визначити, 
яку з двох гіпотез необхідно прийняти і 
відповідно прийняти рішення про те, чи 
надавати користувачу S доступ до ресурсів 
системи. 

Роботу системи контролю доступу можна 
розділити на чотири етапи: 

- нормалізація вхідного мовного сигналу; 
- виділення характерних ознак голосу; 
- побудова моделі джерела мови (режим 

навчання); 
- прийняття за побудованою моделлю та 

новою вхідною послідовністю одної з двох 
гіпотез (1). 

Важливим етапом голосової аутентифікації є 
попередня підготовка вхідного голосового 
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сигналу до виділення характерних ознак. Одним 
з основних методів нормалізації вхідного 
голосового сигналу є видалення із аудіофайлу 
фрагментів, що не містять голос (фрагменти 
тишини). Для цього вхідний звуковий сигнал 
(рис. 1) проходить через детектор голосової 
активності (Voice Activity Detector, VAD), що 
дозволяє виділити фрагменти голосу і цим 
зменшити навантаження на комп‘ютерну 
систему та збільшити її швидкодію за рахунок 
зменшення кількості зайвих обчислень над 
ділянками аудіофайлу, що не містять корисної 
інформації про фізіологічні особливості мовного 
апарату особи.  

 
Рисунок 1 – Вхідний аудіо сигнал 

Для виділення фрагментів голосу 
використано алгоритм, який грунтується на 
статистичній оцінці вхідного аудіосигналу. 
Зазвичай всі записані за допомогою мікрофона 
аудіофайли починаються з фрагмента, що не 
містить голосу (тишина). Зумовлено це тим, що 
в процесі авторизації чи реєстрації в системі 
користувач реагує на початок запису фрагментів 
голосу з деяким запізненням. Даний початковий 
фрагмент аудіо файлу, тривалістю 100-200 мс, є 
вхідним параметром алгоритму і містить 
інформацію про зовнішнє середовище, в якому 
відбувається запис зразків голосу. Згідно даного 
підходу значення амплітуди аудіосигналу 
розглядаються як випадкові величини, які 
залежать від великої кількості факторів, кожен з 
яких вносить невеликий внесок, a згідно 
центральної граничної теореми такі випадкові 
величини (в даному випадку амплітуда сигналу) 
мають розподіл близький до нормального з 
параметрами ( ,  ). 

Згідно правила «трьох сигма» практично всі 
значення нормально розподіленої випадкової 
величини лежать в інтервалі  3 3x ; x    . 

На наступному етапі всі значення амплітуди 
сигналу, для яких не виконується таке правило, 
розглядаються як голос, а всі інші – як 
фрагменти тишини. Такий підхід має власні 
недоліки пов‘язані з коректністю виділення 
фрагментів голосу в аудіофайлах. Згідно цього 
підходу фрагменти голосу починаються там, де 
значення амплітуди знаходяться за межами 
інтервалу 3 3x ; x    . Проте, у процесі 
експериментального дослідження було 
встановлено, що в аудіофайлах часто 

трапляються ділянки з дуже незначними 
відхиленнями, або їх кількість невелика (5-10 
значень амплітуди, що еквівалентно тривалості 
приблизно 0,000625 с при частоті дискретизації 
8000 Гц). Такі ділянки аудіофайлу не можна 
розглядати як фрагмент голосу, оскільки 
середня тривалість звучання букв в слові 
становить десятки мілісекунд, слів - сотні 
мілісекунд, або навіть і декілька секунд.  

Таким чином, може виникнути ситуація, 
коли в аудіофайлі тривалістю 30-60 с знайдеться 
декілька десятків або сотень таких фрагментів, 
які послідовно йдуть один за одним і при 
видаленні пауз утвориться відносно великий 
фрагмент аудіофайлу, який алгоритм помилково 
вважатиме фрагментом голосу, хоча насправді 
він не нестиме жодної корисної інформації про 
особу. Тому було прийнято рішення про 
удосконалення такого підходу наступним 
чином. Аудіо файл розбивається на рівні 
фрагменти тривалістю 25-30 мс, а далі кожне 
значення амплітуди поточного фрагменту 
оцінюється згідно правила «трьох сигма». Для 
кожного фрейму створюється тимчасовий масив 
значень типу boolean, який містить тільки 
значення «true» або «1», якщо правила «трьох 
сигма» виконується, і «false» або «0», якщо така 
умова не виконується. На наступному етапі 
здійснюється обчислення ймовірності появи 
елемента з значенням «true» P1 та ймовірності 
появи значення «false» P0. Ймовірності 
обчислюються шляхом знаходження 
відношення кількості появи того, чи іншого 
значення до загальної кількості значень в масиві 
(довжина масиву, або кількість значень 
амплітуди в фрагменті). Якщо значення P1 
менше деякого порогового значення α, то 
вважається, що даний фрагмент містить голос, а 
якщо ні, то тишину.  

Значення α в визначалось шляхом 
експериментального дослідження результатів 
роботи алгоритму виділення фрагментів голосу 
в аудіо файлах і за результатами експериментів 
було прийнято значення α рівне 0,65. Параметр 
α можна інтерпретувати таким чином: якщо 65% 
значень амплітуди аудіосигналу в фрагменті 
знаходиться за межами інтервалу 
 3 3x ; x    , то система приймає рішення 
про те, що фрагмент містить голос, а у 
протилежному випадку – фрагмент містить 
паузи (тишина). 

Після нормалізації сигналу необхідно 
виділити ознаки, які характеризують 
особливості мовного апарату конкретного 
користувача. У сфері цифрової обробки сигналів 
(DSP, Digital Signal Processing) і, зокрема, 
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розпізнавання мови та ідентифікації особи за 
голосом, найбільш активне застосування 
знайшли так звані мел-частотні кепстральні 
коефіцієнти (MFCC, Mel-frequency cepstral 
coefficients). Основнa ідея методу MFCC полягає 
в максимальному наближенні інформації, що 
надходить на вхід системи до інформації, що 
надходить в слуховий аналізатор людського 
мозку.  

Мовний сигнал спочатку являє собою масив 
значень амплітуд, отриманий за допомогою 
дискретизації вихідного аналогового сигналу з 
певною частотою Fs за допомогою аналогово-
цифрового перетворювача (АЦП) звукової 
карти. Наступним кроком є поділ вхідного 
сигналу на фрейми, як правило, тривалістю 25-
30 мс [1]. Фрейми перекривають один одного на 
25-70%. Перекриття фреймів використовується 
для того, щоб компенсувати втрати інформації 
на початку і кінці кожного фрейму, які 
відбуваються у результаті застосування віконної 
функції на наступному кроці алгоритму.  

У більшості задач цифрової обробки немає 
можливості досліджувати сигнал на 
нескінченному інтервалі. Обмеження інтервалу 
аналізу рівносильне добутку вихідного сигналу 
на віконну функцію [1, 2, 7]. Віконна функція 
використовується для того, щоб уникнути 
неприродних розривів в мовних фрагментах 
звукового файлу і відповідно спотворень в 
спектрі аудіосигналу [3]. Множення вихідного 
сигналу на значення віконної функції дозволяє 
послабити значення амплітуди на обох кінцях 
поточного фрейму і цим запобігти різкій зміні 
значень в кінцевих точках. Мова йде про те, що 

алгоритм швидкого перетворення Фур‘є [6] 
передбачає, що сигнал є неперервним і 
періодичним, а в даному випадку сигнал 
ділиться на фрейми фіксованої довжини і для 
того, щоб уникнути спотворень в спектрі 
використовується віконна функція. 

Як віконна функція використане вікно 
Хеммінга, оскільки воно найчастіше 
використовується в задачах розпізнавання мови 
та ідентифікації особи за голосом [2, 3]:  

 0,54 0,46 cos 2 , 0,..., 1,
1n

nw n N
N

        
  

де N – довжина вікна. 
На рис. 2 зображено вхідний сигнал та його 

спектрограму. На горизонтальній осі 
спектрограми представлено час в секундах, по 
вертикальній осі – частота, а колір кожної точки 
зображення визначається значенням амплітуди 
на певній частоті в конкретний момент часу t.  

Для кожної людини при вимові звуків, букв 
характерний власний набір (комбінація) частот і 
завдяки цьому людське вухо здатне відрізняти 
один звук від іншого і, зокрема, голоси різних 
людей. Для того, щоб виділити даний набір 
частот для кожного фрейму вхідного 
аудіосигналу використовується мел-частотний 
аналіз. Згідно даного методу отримане 
представлення сигналу в частотній області 
розбивають на діапазони за допомогою банку 
(гребінки) трикутних фільтрів. Межі фільтрів 
розраховують в шкалі Мел, яка є результатом 
досліджень здатності людського вуха до 
сприйняття звуків на різних частотах [2, 4].  

 
Рисунок 2 – Спектрограма вхідного сигналу 
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Перетворення в мел-шкалу здійснюється за 
формулою: 

  ( ) 1127 ln 1
700

fB f      
.  

Вважається, що інформація, яку несуть 
низькочастотні компоненти мовного сигналу є 
більш важливою в порівнянні з 
високочастотними компонентами і тому мел-
шкала лінійна до 1 кГц і логарифмічна вище 1 
кГц, тобто на низьких частотах, фільтри 
застосовуються лінійно, тоді як на високих 
частотах – логарифмічно. Дані фільтри 
нерівномірно розташовані на осі частот, тому у 
таких фільтрів більше в ділянках спектру з 
низьким рівнем частот (до 1 кГц) і менше 
області високих частот (понад 1 кГц) [2, 6, 8]. 
Фільтри застосовуються до квадратів модулів 
коефіцієнтів перетворення Фур'є, а отримані 
значення логарифмуються: 

   2
, 1

0

ln , 0,...,
N

m k m k FB
k

e X H m N 


 
  

 
 ,  

де FBN  – кількість фільтрів (найчастіше 
використовують близько 24 фільтрів [2]), ,m kH  – 
вагові коефіцієнти отриманих фільтрів.  

Такий підхід дозволяє частково виключити 
складові шуму в частотній області, оскільки 
найбільш важливі частоти людського голосу 
знаходяться в діапазоні від 70 Гц до 3400 Гц.  

Останній етап процесу виділення ознак 
голосу полягає в застосуванні дискретного 
косинусного перетворення (DCT, Discrete Cosine 
Transform), результатом якого буде множина 
мел-частотних кепстральних коефіцієнтів 
(MFCC), які і будуть елементами векторів ознак 
голосу особи: 
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0

( 0.5)cos , 0,...,
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i m MFCC
m FB

i mc e i N
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 ,  

де me  – логарифмовані значення коефіцієнтів 
перетворення Фур‘є, NMFCC – кількість 
коефіцієнтів (розмір векторів ознак).  

Отримання кепстральних коефіцієнтів 
можна також здійснювати за допомогою 
алгоритму ІFFT (інверсне швидке перетворення 
Фур‘є), проте в даному випадку 
використовується алгоритм DCT, який є більш 
ефективним, оскільки не використовує роботу з 
комплексними числами [2, 4, 6]. 

У результаті для кожного фрагменту з 
вихідного мовного сигналу отримуємо 
скінченну множину мел-частотних коефіцієнтів 

кепстра Сi=(C1;C2;… CN), яка містить N 
елементів і є вектором характерних ознак голосу 
конкретного користувача. В даній роботі 
використовувалось значення N=13. 

На рис. 3 представлено множину векторів 
ознак голосу для конкретної особи. Кожен 
вектор містить 13 мел-частотних кепстральних 
коефіцієнтів. Всього на графіку зображено 50 
векторів ознак: по осі OX міститься порядковий 
номер коефіцієнта, а по осі OY його значення. 

Розпізнавання за голосом відрізняється від 
інших систем тим, що в даному випадку 
предметом розпізнавання є процес, а не 
статичне зображення як у випадку з 
розпізнаванням відбитків пальців або райдужної 
оболонки ока. Тому найчастіше зразок голосу 
представляється не у вигляді єдиного вектора 
ознак, а у вигляді послідовності векторів ознак, 
кожен з яких описує характеристики невеликої 
ділянки мовного сигналу [3, 4, 9]. Послідовність 
векторів, отримана після етапу обробки сигналу, 
використовується для побудови моделі голосу 
особи.  

Основним параметром, який викорис-
товується для ідентифікації користувача є міра 
подібності двох звукових фрагментів (вхідний 
зразок та зразок в базі даних) [2, 3, 5]. Отримані 
в процесі авторизації вектори ознак 
розглядається як неточна копія векторів ознак 
збережених в базі даних системи. 

 
Рисунок 3 – Множина векторів ознак голосу 

Метою наступного етапу є побудова моделі 
голосу користувача на основі унікального для 
нього вектора характерних ознак голосу. Для 
вирішення цієї задачі було використано підхід 
на основі моделей гаусових сумішей (GMM, 
Gaussian Mixture Model). Це найбільш 
поширений підхід, заснований на апараті 
математичної статистики. GMM-моделі широко 
використовуються в області машинного 



ISSN 1993-9981 Методи та прилади контролю якості, № 4 (33), 2014 103 

навчання, інтелектуального аналізу даних (data 
mining) та при розпізнаванні графічних образів. 
Крім того, цей підхід можна використовувати в 
текстонезалежних системах, тобто при 
авторизації користувач говорить не одну й ту 
саму парольну фразу кожен раз, а різну. Даний 
метод не вимагає значних обчислювальних 
ресурсів і володіє достатньою точністю 
розпізнавання. 

Алгоритм GММ приймає на вхід 
послідовність векторів ознак голосу, отриманих 
за допомогою алгоритму MFCC і використовує їх 
для створення моделі голосу особи, або GMM-
моделі. Метою даного методу є моделювання 
функції щільності розподілу значень елементів 
векторів ознак голосу. У цьому методі складний 
розподіл моделюється за допомогою зваженої 
суми Гауссіанів [4]: 

     
1

K

i i i
i

p x | w p x


    , 

де   – параметри моделі голосу особи, K – 
кількість компонентів моделі, x – множина 
векторів характерних ознак голосу, ip  – 
щільність розподілу i-ї компоненти, iw  – ваги 

компонентів такі, що 
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Розмірність кожного з розподілів D 
збігається з розмірністю вектора характерних 
ознак, а щільність розподілу кожної компоненти 
– це D-мірний Гауссіан [4]:  
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де i  – вектори математичних сподівань, 
i – 

матриця коваріації.  
На рис. 4 показаний графік Гауссіану, який 

побудований з використання даних отриманих 
для певного фрагменту голосу.  

Найчастіше в системах, що реалізують цю 
модель, використовується діагональна матриця 
коваріації з елементами на головній діагоналі 

2  [2, 3, 4, 7].  
Кожен користувач в системі буде 

представлений власною моделлю з параметрами 
 : 

  { , , }i i i
w    , Ki ,1 .            

 
Рисунок 4 – Апроксимація функції щільності 

розподілу кепстрального коефіцієнта Ci 

Отже, для побудови моделі голосу особи 
необхідно визначити вектори математичних 
очікувань, матриці коваріації і ваги 
компонентів. Для визначення параметрів даної 
моделі існує кілька методів, найбільш 
поширеним з яких є метод максимальної 
правдоподібності [2,4]. Завдання методу полягає 
у знаходженні по заданих навчальних даних 
таких параметрів моделі, при яких функція 
правдоподібності моделі досягає максимуму. 
Для послідовності з Т навчальних векторів 

},...,{ 1 TxxX   функція правдоподібності 
(GMM likelihood) може бути записана так: 
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   . (2) 

Дану задачу найчастіше вирішують за 
допомогою алгоритму EM (Estimation-
Maximization) [4]. На вхід подається навчальна 
послідовність векторів ознак },...,{ 1 TxxX  , 
параметри моделі ініціалізуются початковими 
значеннями, а потім на кожній ітерації 
алгоритму відбувається переоцінка параметрів у 
результаті отримують параметри   нової моделі 
(2), такі що ( | ) ( | )p x p x   . Далі отримані 
параметри  моделі (2) стають початковими для 
наступної ітерації. Процес отримання 
параметрів   моделі голосу називається 
тренуванням, або навчанням. 

Переоцінка параметрів відбувається за 
такими формулами [2]: 
– обчислення апостеріорних ймовірностей 
(Estimation-step): 
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– обчислення нових параметрів моделі 
(Maximization-step): 
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Після етапу навчання в системі створюється 
готова модель голосу з параметрами  , яка 
відповідає конкретній особі. Тепер для тестової 
послідовності векторів ознак голосу (наприклад, 
під час авторизації) можна обчислити значення 
функції правдоподібності )|( 0HSp  згідно з 
співвідношенням (1). На наступному етапі 
необхідно обчислити значення функції 

1( | )p S H , яке дорівнює ймовірності того, що 
вислів X вимовив не користувач S. Одним з 
методів вирішення цієї задачі є використання 
універсальної фонової моделі. 

Універсальна фонова модель (Universal 
Background Model, UBM) [3, 4, 8] – це модель, 
основне завдання якої полягає в тому, щоб 
охарактеризувати всі можливі джерела мови в 
системі. Дана модель створюється аналогічно до 
моделі звичайних користувачів, проте 
навчається на великій кількості зразків голосу 
від безлічі джерел мови, а сам процес навчання 
займає відносно тривалий час. 

Тоді значення функції правдоподібності 
обчислюється за такою формулою: 

  1( | ) ( | )UBMp S H p X  ,    

де UBM  – параметри універсальної фонової 
моделі; Х – це множина векторів ознак особи, 
що намагається авторизуватися. 

Підхід на основі GMM-моделей показує 
хороші результати в процесі ідентифікації / 
верифікації особи за голосом лише у випадку 
великої кількості вхідних даних на стадії 
навчання (60-90 с для кожної особи) [1, 2, 4], 
тому рекомендована тривалість аудіозаписів під 
час реєстрації становить не менше 1 хвилини.  

На основі отриманої моделі голосу 

користувача та деякого порогового значення Qs  
система повинна прийняти рішення про надання 
доступу для користувача, який намагається 
авторизуватися. Залежно від конкретних завдань 
сформований результат може надходити або на 
виконавчий механізм, або в підсистему 
авторизації. 

Процедура прийняття рішення може 
виглядати так [4, 5]: 

  0

1

s

s

H ,L Q ,
Рішення

H ,L Q ,

  
  

де L – міра подібності моделей голосу 
зареєстрованого користувача і користувача, що 
намагається авторизуватися:  
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Величина порогу входження Qs для 
користувача S визначається із зразків для 
навчання, які отримуються в процесі реєстрації 
в системі. Варто зауважити, що кількість 
помилок при ідентифікації особи за голосом 
залежить не тільки від порогу входження Qs, 
методів виділення характерних ознак голосу чи 
методів побудови моделі голосу користувача, 
але й від зовнішніх факторів таких як 
навколишнє середовище (шум, ревербація), 
спотворення мікрофона, завади каналу зв‘язку 
тощо. 

У загальному випадку комп‘ютерна система 
міститиме такі компоненти: мікрофон (для 
запису голосових зразків), підсистема фільтрів 
та виявлення голосової активності, підсистема 
розпізнавання голосових відбитків, база 
голосових відбитків та виконавчий механізм. 
Структурна схема розробленої комп‘ютерної 
системи показана на рис. 5. 

Комп‘ютерна система працює в двох 
режимах: режим навчання та режим авторизації.  

В режимі навчання користувач попередньо 
реєструється в системі, записавши зразки 
власного голосу, які аналізуються системою з 
метою виділення характерних ознак. На основі 
виділених ознак будується шаблон (модель 
голосу), який дозволяє ідентифікувати 
користувача в майбутньому.  

В режимі авторизації користувач нама-
гається ввійти в систему, пред’являючи 
ідентифікатор у вигляді логіну та зразок голосу. 
Система аналізує даний зразок, порівнює з 
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зразками представленими в режимі навчання і 
намагається ідентифікувати особу за голосом. 
Якщо особу вдалося розпізнати, то система 
приймає рішення про надання доступу. 

 
Рисунок 5 – Структура комп‘ютерної системи 

Одним з найбільш ефективних способів 
підвищення рівня безпеки системи є 
використання механізмів багатофакторної 
аутентифікації, яка ґрунтується на одночасному 
використанні декількох факторів аутентифікації 
(знання секрету, володіння предметом, фізичні 
особливості особи), що значно підвищує 
захищеність системи. Тому було прийнято 
рішення про запровадження механізмів 
багатофакторної аутентифікації шляхом 
введення додаткового пароля. Тобто 
комп‘ютерна система матиме два рівні захисту 
(порівняння біометричних даних та перевірка 
пароля) і це є однією з її переваг у порівнянні з 
аналогічними системами. В момент реєстрації в 
системі користувач матиме змогу додатково 
вказати пароль, який потрібно буде вводити в 
процесі авторизації. Проте, дана опція є 
необов‘язковою і користувач може 
використовувати для авторизації тільки голос. 

Одне з головних завдань, яке ставилося в 
процесі розробки програмного забезпечення 
системи, полягає в забезпеченні можливості 
одночасного використання сервера голосової 
аутентифікації декількома клієнтськими 
програмами. Для цього розроблено спеціальний 
формат передачі повідомлень між клієнтом і 
сервером та розроблено спеціальну модель 
зберігання даних зареєстрованих користувачів в 
сховищі даних App Engine DataStore. 

ВИСНОВКИ 
В результаті проведених досліджень 

розглянуто популярні методи і алгоритми 
ідентифікації особи за голосом, а також 
розроблено структурну схему та архітектурне 

рішення комп‘ютерної системи контролю 
доступу, яка дозволяє вдосконалити стандартні 
парольні системи шляхом запровадження 
механізмів голосової авторизації. Вдосконалено 
алгоритм виділення фрагментів голосу в 
аудіофайлах. Розроблено схему зберігання 
голосових даних користувачів з метою їх 
подальшого використання під час авторизації, 
підсистему голосової авторизації, що дозволяє 
визначити факт приналежності мовної 
послідовності заданому користувачу та 
розроблено відповідне програмне забезпечення. 

Системи голосової аутентифікації можуть 
широко використовуватись в таких сферах, як 
банківські послуги, при підтвердженні 
банківських операцій, в системах «розумний 
дім» тощо.  
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ГОРІННЯ ПОВІТРЯНО-ПАЛИВНОЇ СУМІШІ В 
КОТЛОАГРЕГАТАХ МАЛОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ 

В.П. Бабак, А.О. Запорожець* 
Інститут технічної теплофізики НАН України, вул. Желябова, 2а, м. Київ, 03680 

Розглянуті розповсюджені системи контролю якості процесу горіння та способи автоматичного 
регулювання співвідношення складу повітряно-паливної суміші, що базуються на якісному та 
кількісному аналізі димових газів. На основі проведеного аналізу виявлено головні недоліки існуючих 
систем моніторингу стану роботи котлоагрегата та запропоновано новий спосіб оперативного 
контролю якості процесу горіння з використанням широкого смугового кисневого зонду та 
цифрового альфа-індикатора. Спосіб реалізується шляхом корекції подачі палива до пальника за 
сигналом зворотного зв’язку від кисневого зонду та дозволяє підтримувати стехіометричне 
співвідношення «повітря-паливо» у топці котла. Для забезпечення можливості функціонування 
даної системи в котлах на різних типах палива (твердому, рідкому, газоподібному) розраховані 
теоретичні стехіометричні коефіцієнти «повітря-паливо». Приведені головні технічні 
характеристики портативної системи якості процесу горіння. Для візуалізації функціонування  
розробленого пристрою проведено експериментальне дослідження при різних режимах роботи 
котлоагрегату. 
Ключові слова: повітряно-паливна суміш, контроль якості горіння, кисневий зонд, альфа індикатор, 
газоаналізатор, коефіцієнт надлишку повітря. 
 
Рассмотрены распространенные системы контроля качества процесса горения и способы 
автоматического регулирования соотношение состава воздушно-топливной смеси, основанные на 
качественном и количественном анализе дымовых газов. На основе проведенного анализа выявлены 
основные недостатки существующих систем мониторинга состояния работы котлоагрегата и 
предложен новый способ оперативного контроля качества процесса горения с использованием 
широкополосного кислородного зонда и цифрового альфа-индикатора. Способ реализуется путем 
коррекции подачи топлива к горелке по сигналу обратной связи от кислородного датчика и 
позволяет поддерживать стехиометрическое соотношение «воздух-топливо» в топке котла. Для 
обеспечения возможности функционирования данной системы в котлах на различных типах 
топлива (твердом, жидком, газообразном) рассчитаны теоретические стехиометрические 
коэффициенты «воздух-топливо». Приведены основные технические характеристики 
портативной системы качества процесса горения. Для визуализации функционирования 
разработанного устройства проведено экспериментальное исследование при различных режимах 
работы котлоагрегата. 
Ключевые слова: воздушно-топливная смесь, контроль качества горения, кислородный зонд, альфа 
индикатор, газоанализатор, коэффициент избытка воздуха. 
 
Propagation of quality control system of the combustion process and methods of automatic control of the 
air-fuel ratio based on the qualitative and quantitative analysis of flue gases are considered. Based on the 
analysis identified the major disadvantages of existing monitoring systems of the boiler and proposed a 
new method of operational monitoring of the combustion process using the  broadband oxygen probe and 
the digital alpha indicator. The method is realized by correcting the fuel supply to the burner on the 
feedback signal from the oxygen sensor and keeps a stoichiometric “air-fuel” ratio in the boiler furnace. 
Calculating the theoretical stoichiometric “air-fuel” coefficients for enable the functioning of the system in 
the boilers. Showing the main technical characteristics of the portable system quality of the combustion 
process. For visualization the functioning of the developed device performed the experimental investigation 
with different modes of boiler operations. 
Keywords: air-fuel ratio, quality control of combustion, oxygen probe, alpha indicator, gas analyzer, air 
excess coefficient. 
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Вступ. Проблеми підвищення ефективності 
використання палива і зменшення викидів 
шкідливих речовин особливо актуальні в тих 
галузях промисловості, де спалювання великої 
кількості палива відбувається з недостатньою 
повнотою і відносно низьким ККД. До цієї 
групи споживачів відносяться котельні ЖКГ та 
промислові підприємства з котлами потужністю 
від 2 до 20 МВт. 

Головною проблемою при удосконаленні 
спалювання палива є необхідність одночасного 
вирішення складних і часто взаємовиключних 
завдань: підвищення економічності його 
спалювання, зменшення викидів шкідливих 
речовин в атмосферу і зниження капітальних 
витрат на їх здійснення. Одночасне вирішення 
даних завдань прийнято називати 
енергоекологічною оптимізацією спалювання 
палива. 

Характерною особливістю впровадження 
енергозберігаючих та природоохоронних 
технологій на діючих котлах малої та середньої 
потужності є їх жорстке обмеження у рамках 
капітальних витрат. Відповідно до цього, 
пріоритетними є рішення, що передбачають не 
заміну існуючого технологічного обладнання на 
нове, а максимально можливе його 
використання за умови досягнення сучасних 
показників щодо ефективності спалювання 
палива та охорони навколишнього середовища. 
Виняток становлять тільки невеликі 
удосконалення окремих вузлів пальникового 
пристрою у рамках впровадження деякого 
технологічного методу. Такі дії становлять 
енергоекологічну реабілітацію чинного 
теплотехнічного обладнання [1]. 

Якість спалювання палива у топці котла 
визначається шляхом аналізу складу димових 
газів. При згоранні вуглеводневого палива у 
димових газах можуть утворюватися продукти 
повного (CO2, H2O) та неповного (H2, CH4, CO, 
C) згорання, азот (N2) та кисень (O2), які 
подаються у зону горіння, а також газові 
домішки, що формуються у процесі спалювання 
за рахунок неповної очистки паливних 
матеріалів та навколишнього повітря, що 
надходить у зону горіння котлового агрегату 
(H2S, SOx, NOx та ін.). 

Таким чином, ефективність роботи 
котлоагрегатів також в значній мірі залежить від 
якісних показників систем управління процесом 
спалювання палива і систем автоматичного 
регулювання витрат повітря, що призначені для 
підтримки найбільш економічного режиму 
горіння в топці котла. 

Аналіз досліджень і публікацій. Серед 

закордонних систем автоматичного контролю 
якості процесу горіння найбільшого поширення 
набули стаціонарні багатофункціональні 
пристрої, робота яких базується на використанні 
великого числа давачів (O2, CO, CO2, H2O, NOx) 
та ін. [1-3]. Такі системи не є універсальними і 
можуть бути використанні тільки разом з 
котлами певного типу. До того ж, велика 
вартість даних пристроїв робить їх 
неконкурентоспроможними на вітчизняному 
ринку теплотехнічного обладнання. 

Достатню актуальність та перспективність 
на даний час набули системи, що 
використовують коефіцієнт надлишку повітря 
(КНП, α) в якості головного контролюючого 
параметра, який визначається шляхом 
вимірювання залишкового кисню в димових 
газах [4-8]: 
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де 2[O ]вих  – об’ємна концентрація кисню у 
вихідних димових газах.  

При цьому діапазон давачів кисню є 
достатньо широким: оптичні, електрохімічні, 
цирконієві, титанові, біологічні та ін. [9-12]. 

Деякого розповсюдження на території 
України набула адаптивна система керування 
тягодуттєвими механізмами котельних агрегатів 
ЕКО-3 [13]. Застосування такого комплексу 
дозволяє оптимізувати режим згорання палива з 
урахуванням фактичних умом, режимів роботи 
котлоагрегату та характеристик палива, а також 
підвищити ККД котла на 2,6 – 3,9%. Проте 
складність інсталяції та висока вартість 
комплексу унеможливлює його широке 
застосування у теплоенергетичній 
промисловості, що доводить необхідність 
створення адаптивної та недорогої системи 
контролю якості згорання повітряно-паливної 
суміші в котлоагрегатах. 

Мета статті: розроблення портативної 
системи контролю якості горіння в 
котлоагрегатах малої та середньої потужності. 

Розроблення способу регулювання. На 
даний час існує значна кількість схем реалізації 
автоматичного регулювання співвідношенням 
складу повітряно-паливної суміші. Так у роботі 
[14] описана можливість формування 
інформаційного сигналу для впливу на 
поворотну заслінку, що встановлена на 
повітроводі після вентилятора дуття, шляхом 
регулювання частоти обертання вентилятора 
дуття при виході кута відкриття поворотної 
заслінки за задані межі. Дана схема 
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характеризується відсутністю великих пускових 
струмів та зниженням енергоспоживання за 
рахунок зменшення частоти живлення двигуна 
вентилятора дуття. У той же час спосіб 
реалізується шляхом повільного управління 
роботою технологічного електрообладнання, що 
не дозволяє швидко реагувати на зміну кількості 
та якості палива, що надходить до пальника. У 
роботі [15] наведена схема регулювання режиму 
горіння у топці котла шляхом вимірювання 
вмісту окису вуглецю за допомогою давача у 
газовому тракті димоходу. Зазначений спосіб 
формує вихідний сигнал з газоаналізатора, що 
пропорційний вмісту окису вуглецю у димових 
газах, і спільно з вихідним сигналом задавача 
створює управляючий сигнал, що подається на 
блок частотного перетворювача електродвигуна 
димососа та (або) вентилятора подачі повітря у 
топку котлоагрегату, постійно підтримуючи 
концентрацію окису вуглецю у димових газах на 
рівні 0,1-0,2%. 

Недоліком даного способу є неузгодження 
швидкості подачі газу, повітря та розрідження з 
інерційністю димососів та вентиляторів, що 

створює можливість короткочасного виходу 
тиску повітря і розрідження за допустимі межі і 
як наслідок – виникнення аварійної ситуації, а 
аналіз вмісту окису вуглецю у димових газах  не 
дозволяє запобігти утворенню продуктів 
неповного згорання (H2, CH4, CO, C) та знизити 
рівень викидів шкідливих речовин в атмосферу. 

На сьогоднішній день для оперативного 
контролю якості процесу горіння та наладки 
котельного обладнання використовують 
газоаналізатори, переважно електрохімічного 
типу.  

Принцип дії таких пристроїв заснований на 
залежності між параметрами електрохімічної 
системи та складом аналізованої суміші, що 
надходить до цієї системи. В табл. 1 приведена 
порівняльна характеристика сучасних 
портативних газоаналізаторів, що викорис-
товуються для якісного та кількісного аналізу 
димових газів. Незважаючи на описані переваги, 
дані прилади мають ряд вагомих недоліків, 
серед яких – низька селективність, обмежена 
швидкодія, недовговічність електрохімічного 
сенсору, ціна. 

 
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика сучасних портативних газоаналізаторів 

електрохімічного типу 

Тип Контрольовані 
речовини Особливості 

Час 
підготовки 

проби, с 
Країна 
виробник 

Ціна від, 
$ 

ПГА-300 O2, CO, H2S, NO2, 
NH3, SO2, H2 

 можливість індивідуального збирання 
приладу 
 невеликі габарити 
 вибухозахисна форма 

30 Росія 933 

МОНО-
ЛИТ-2 

O2, CO, NO, NO2, 
SO2, NH3, H2S 

 захист від вибуху 
 розширений температурний діапазон 
експлуатації 
 сигналізація 
 статистична обробка результатів 
 документування результатів 
 пам’ять даних  

— Росія 1460 

TESTO-330 O2, CO, H2, NO, 
NO2 

 оснащений зондом пошуку витоку 
 пам’ять на 200 вимірювань 
 USB-інтерфейс для синхронізації з ПК 

60 Німеччина 1290 

TESTO-350 O2, CO, NO, NO2, 
SO2 

 розширений температурний діапазон 
експлуатації 
 висока точність вимірювання низьких 
концентрацій NO та CO 
 вбудований принтер 

60 Німеччина 4760 

ОКА-Т CO, H2S, SO2, 
NH3, NO2 

 можливість одночасного підключення 
до 4-х каналів 
 невеликі габарити та вага 

90 Росія — 

ПОЛАР-2 O2, CO, NO,  NO2, 
SO2, NH3 

 пам’ять на 990 вимірювань 
 вбудований принтер 
 USB-інтерфейс для синхронізації з ПК 
 тривалість роботи без підзярадки – до 
16 год. 

— Росія — 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

АНКАТ-
7361 

NO2, NH3, CO, Cl2, 
SO2, O2, H2S 

 тривалість роботи без підзярадки – до 
34 год. 
 невеликі габарити та вага  

180 Росія 370 

ФП-11.2К CH4, C3H8 
 портативність, мобільність, 
практичність 
 широкий діапазон вимірювання 
 захист від «травлення» сенсора 

15 Росія 350 

ГИАМ-315 C1-C10 
 примусовий спосіб забору проби 
 оптико-абсорбційний метод роботи 
 безперервний режим роботи 

— Росія 2140 

АГМ-510 O2, CO, NO, NO2, 
SO2, H2S, CO2 

 визначення коефіцієнта надлишку 
повітря та коефіцієнта теплових втрат 
 широкий діапазон вимірювання 
концентрацій 

— Росія 3600 

АСВ-1 C1-C8 
 можливість контролю 
багатокомпонентних сумішей 
 відсутня необхідність калібрування 
 30 год. роботи від акумулятора 

   

ОКСИ 5М-
5Н 

O2, CO, CO2, NO, 
NO2, SO2 

 визначення коефіцієнта надлишку 
повітря 
 синхронізація с ПК 
 портативність, мобільність, 
практичність 
 розширений температурний діапазон 
експлуатації 

30 Україна 1340 

 
В основу запропонованого способу 

поставлена задача вдосконалення способу 
автоматичного регулювання процесу горіння у 
котлоагрегатах шляхом безперервного 
вимірювання вмісту кисню у димових газах за 
допомогою кисневого зонду, що контролює 
повне згорання горючих матеріалів незалежно 
від зміни кількості газу, що надходить до топки 
котла, та забезпечує значне енергозбереження 
системи котельні. 

Поставлена задача вирішується тим, що у 
схемі автоматичного регулювання процесу 
горіння в котлоагрегатах шляхом вимірювання 
сигналів, що фіксують газові витрати, із 
застосуванням частотно-регульованих 
вентиляторів дуття та димососів вміст кисню в 
димових газах безперервно вимірюється за 
допомогою кисневого α-зонду, розміщеного на 
початку газового тракту димоходу. Далі 
відбувається фіксування результатів 
вимірювання зондовим α-індикатором з 
попередньо заданим стехіометричним 
співвідношенням «повітря-паливо», а подача 
палива до пальника коригується сигналами 
зворотного зв’язку від кисневого зонду, при 

цьому коефіцієнт надлишку повітря в димових 
газах підтримується на постійному рівні  
(α=1-1,1). 

Використання кисневого зонду на початку 
газового тракту димоходу має ряд переваг перед 
традиційними газоаналізаторами: збільшення 
точності вимірювання концентрації 
залишкового кисню, відсутність систем відбору 
та підготовки проби, стабільна робота і довгий 
термін експлуатації, простота замін деталей без 
демонтажу, адаптація до установки на різні типи 
теплових агрегатів. 

Застосування цифрового альфа-індикатора 
дозволяє в режимі реального часу стежити за 
значенням коефіцієнта надлишку повітря у 
димових газах з високою точністю оперативно 
вносити зміни у режим роботи пальника 
котлоагрегату, внаслідок чого досягається 
максимальна ефективність роботи котельної 
установки. 

Корекція подачі палива до пальника за 
сигналом зворотного зв’язку від кисневого α-
зонду дозволяє підтримувати стехіометричне 
співвідношення «повітря-паливо» у топці котла 
[16], знизити рівень викидів токсичних речовин 
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в атмосферу та підвищити ККД котла через 
недопущення нестачі повітря чи його надлишку 
у димових газах. Теоретичні значення 
стехіометричного співвідношення «повітря-
паливо» для деяких типів органічних 
вуглеводнів наведено в табл. 2.  

Спосіб автоматичного регулювання процесу 
горіння у котлоагрегатах, що базується на 
застосуванні кисневого зонду та цифрового 
зондового альфа-індикатора, реалізується за 
допомогою принципової схеми, зображеної на 
рис. 1. 

 

Таблиця 2 – Стехіометричний склад 
повітряно-паливної суміші 

Стехіометричне 
співвідношення 

«повітря-паливо» Паливо Хім. 
формула 

Об’ємне Масове 
Метан CH4 17,20:1 15,60:1 
Етан C2H6 16,06:1 14,57:1 
Пропан C3H8 15,64:1 14,19:1 
Бутан C4H10 15,43:1 13,99:1 
Пентан C5H12 15,30:1 13,88:1 
Гексан C6H14 15,21:1 13,80:1 
 

 
Рисунок 1 – Принципова схема автоматичного процесу регулювання співвідношення ППС 

для пальника зі зворотним зв’язком по сигналам α-зонду 

Запропонований спосіб реалізується 
наступним чином. Необхідне співвідношення 
«повітря-паливо» у процесі експлуатації 
котлоагрегату задається пультом керування та 
порівнюється з поточним значенням, отриманим 
від кисневого зонду (КЗ). Частотний регулятор 
(ЧР) за допомогою зміни частоти вихідної 
силової мережі керує електродвигуном 
дуттєвого вентилятора (ДВ) подачі повітря у 
топку котлоагрегату. Кисневий зонд, що 
знаходиться на початку димового тракту, 
безперервно аналізує та реєструє вміст кисню у 
димових газах, і формує інформаційний сигнал, 
напруга якого характеризує величину 
коефіцієнта надлишку повітря α.  Цифровий 
зондовий α-індикатор (АІ) продукує отриманий 
від широкосмугового кисневого зонду сигнал на 
лінійці світлодіодів, та разом з попередньо 
введеними даними про застосоване паливо 
утворює сигнал, що подається на блок 
частотного регулятора, який у свою чергу 
змінює режим роботи вентилятора для корекції 
подачі повітря на пальник, підтримуючи таким 
чином коефіцієнт надлишку повітря α≈1. Вузол 
обліку шкідливих речовин (ВО) служить для 

аналізу та корекції за допомогою частотного 
регулятора вмісту токсичних речовин у димових 
газах.  

Основою для створення автоматичної 
системи регулювання надлишку повітря став 
широкосмуговий кисневий зонд виробництва 
фірми Bosch (рис. 2, 3). На рис. 4 зображена 
залежність вихідної напруги широкосмугового 
кисневого зонду від об’ємної кількості повітря 
на одиницю палива. у таблиці 3 наведені 
значення сили струму на виході 
широкосмугового кисневого зонду у залежності 
від коефіцієнту α. 

 
Рисунок 2 – Широкосмуговий кисневий зонд 

виробництва Bosch 
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Таблиця 3 – Залежність сили струму I на виході широкосмугового кисневого зонду від α 
І, мА -3 -2 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

α 0,753 0,818 0,818 0,948 1 1,118 1,266 1,456 1,709 2,063 2,592 
 

 
1 – комірка Нернста; 2 – референтна комірка; 

3 – підігрівач; 4 – дифузійна щілина; 5 – насосна 
комірка; 6 – димова труба 

Рисунок 3 – Конструкція широкосмугового 
кисневого зонду безперервної дії  

Як показують експериментальні 
дослідження, зменшення концентрації 
залишкового кисню у димових газах на 1% 
забезпечує економію палива на 0,8%, що 
констатує можливість значного 
енергозбереження при використанні 
запропонованого способу. 

Практична реалізація системи контролю 
якості горіння. З врахуванням усіх описаних 
зауважень інститутом технічної теплофізики 
НАН України розроблена портативна система 
контролю якості горіння повітряно-паливної 
суміші у котлоагрегатах малої та середньої 
потужності (рис. 5). 

 
Рисунок 4 – Залежність вихідної напруги 

широкосмугового кисневого зонду від 
співвідношення повітряно-паливної суміші 

 
Рисунок 5 – Портативна система контролю 

якості процесу горіння на базі 
широкосмугового кисневого зонду та 

цифрового альфа-індикатора 

В основу пристрою поставлена задача 
вдосконалення існуючих систем  контролю 
якості згорання палива у котлоагрегатах шляхом 
безперервного вимірювання концентрації кисню 
у димових газах за допомогою 
широкосмугового кисневого зонду, що 
контролює процес горіння газоподібного та 
рідкого палив різного якісного та кількісного 
складу. Індикація рівня КНП у димових газах 
відбувається за допомогою альфа-індикатора 
для швидкого та постійного моніторингу 
режиму роботи камери згорання та підключення 
контролера формуючого сигналу до 
електромережі для постійної та безперебійної 
роботи системи контролю. 

Застосування широкосмугового кисневого 
зонду має ряд переваг перед традиційними 
газоаналізаторами: відсутність системи відбору 
та підготовки проби, швидке вимірювання 
концентрації залишкового кисню (0,1-0,2 с), 
безперебійна робота, довгий термін 
експлуатації, легка інсталяція на різні види 
теплових агрегатів. 

Використання різнорівневої системи 
світлодіодів (альфа-індикатора) дає змогу 
визначити рівень КНП у димових газах та 
режим роботи котлоагрегату (зелені світлодіоди 
– α<1, повітряно-паливна суміш збагачена, 
жовті світлодіоди – α≈1, повітряно-паливна 
суміш стехіометрична, червоні світлодіоди – 
α>1, повітряно-паливна суміш збідніла), та 
оперативно вносити зміни у режим роботи 
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котлоагрегату шляхом регулювання кількості 
поступаючого палива та/або повітря для 
забезпечення максимальної ефективності роботи 
котельної установки. Наявність контролера 
дозволяє змінювати необхідний рівень 
стехіометричного співвідношення «повітря-
паливо» та використовувати систему якості 
згорання палива на установках, що працюють на 
різних видах рідкого та газоподібного палив. 

Підключення запропонованої системи до 
загальної електромережі з можливістю 
перемикання на інші джерела енергії дозволяє 
безперервно проводити аналіз вмісту димових 
газів та контролювати режим роботи 
котлоагрегату на протязі тривалого часу. 

Перед введенням системи у експлуатацію 
контролер програмують таким чином, щоб його 
вихідний сигнал співпадав із стехіометричним 
значенням контрольованої повітряно-паливної 
суміші. Широкосмуговий кисневий зонд, що 
знаходиться на початку димового тракту, 
безперервно вимірює концентрацію 
залишкового кисню у димових газах та формує 
інформаційний сигнал, що надходить до 
контролера. Контролер порівнює величину 
напруги сигналу, що надійшов, з величиною 
напруги запрограмованого сигналу, і утворює 
сигнал, що відповідає рівню КНП, та відображає 
його на світлодіодному альфа-індикаторі. 
Живлення системи забезпечується шляхом 
під’єднання контролера до загальної 
електромережі або з використанням інших 
джерел енергії (наприклад, акумуляторів). 

Технічні характеристики розробленої 
системи контролю якості горіння повітряно-
паливної суміші наведені у табл. 4.  

На основі експериментальних досліджень 
встановлено, що використання запропонованої 
системи контролю якості згорання палива 

дозволяє підвищити ККД котельної установки 
до 95-96% та значно поліпшити рівень 
енергозбереження котлоагрегату (табл. 5). 

Таблиця 4 – Головні технічні характеристики 
портативної системи контролю якості 

горіння 
Вихідний сигнал вимірювального 
зонда, В +0,1…+5,0 
Відгук (затримка за часом індикації) 
для 50% ступінчатого збурювання, с 0,1…0,3 
Початковий час підготовки до 
вимірів, с ≤30,0 
Діапазон вимірювань параметра α 0,5…1,5 
Відносна похибка,% 3 
Індикація результатів вимірювань світлодіодна 
Довжина кабелю сполучення, м ≤ 5 
Температура навколишнього 
середовища при відносній вологості 
до 80%:  
   блоку індикації, оС 5…50 
   коробки вимірювального зонда, 
оС 5…70 
Умови в точці вимірювань:  
   температура середовища, оС 50…250 
   швидкість потоку, м/с ≤15 
   тиск, Па ≤+-500 
Маса, кг:  
   блоку індикації ≤0,2 
   вимірювального зонда ≤1,0 
Габаритні розміри, мм:  
   блоку індикації 110 х 65 х 40 
   вимірювального зонда 150 х 150 х 500 
   в т.ч. довжина заглибної частини 
вимірювального зонда 50…500 

 
Дослідження проводилися на водогрійному 

котлі типу «Віктор» відділу процесів та 
технологій теплозабезпечення Інституту 
технічної теплофізики НАН України (рис. 6-8). 

Таблиця 5 – Склад димових газів та якісні показники роботи котла типу «Віктор» при 
функціонуванні в різних режимах 

Номер 
вимірювання [O2],% [CO], мг/м3 [NO], мг/м3 [CO2], % ККД, % α 

1 4,7 370 49 12 95,9 1,29 
2 4 222 53 12,5 95,2 1,24 
3 3,4 178 60 12,9 94,8 1,19 
4 3,4 160 61 12,9 94,4 1,19 
5 3,5 137 61 12,8 93,9 1,2 
6 4,8 150 61 11,9 93 1,3 
7 2,6 62 65 13,5 93,3 1,14 
8 20,3 5 0 0,5 64,7 30 
9 2,4 726 62 13,6 94,6 1,13 

10 2,3 668 64 13,7 94,1 1,12 
11 1,4 726 65 14,4 94,1 1,07 
12 0,7 2128 71 14,9 94,1 1,03 
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Рисунок 6 – Захисний ковпак для інсталяції 

кисневого зонду на різні типи котлоагрегатів 

   

 
а)  

     
  б)  

 

 
в) 

а – збіднена ППС; б – оптимальна ППС; в – 
збагачена ППС 

Рисунок 7 – Режими функціонування котла 
та індикація КНП за допомогою альфа-

індикатора   

ВИСНОВКИ 
Технічна реалізація та промислове 

впровадження системи контролю якості процесу 
горіння у котлоагрегатах дозволяє вирішити 
питання неруйнівної модернізації котлів малої 
та середньої потужності шляхом вдосконалення 
пальника системою автоматичного регулювання 
співвідношення повітряно-паливної суміші з 
використанням розробленого пристрою. Така 
комплексна реалізація підходу дозволить: 

а) реалізувати безперервну енергозберігаючу 
роботу котлоагрегату; 

б) зменшити рівень викидів оксидів азоту до 
40%; 

в) заощадити витрати паливних матеріалів 
до 15%; 

г) знизити енергоспоживання вентиляторів 
дуття та димососів до 50%; 

д) підвищити надійність роботи механічного 
та теплотехнічного обладнання. 

 
Рисунок 8 – Водогрійний котел типу «Віктор» (потужність 100 кВт) 
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ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТВАРИН У ІНФОРМАЦІЙНО-
ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ КОНТРОЛЮ ЗООТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ  

В.Ю. Кучерук1, Є.А. Паламарчук2, П.І. Кулаков1* 
1 – Вінницький національний технічний університет,  

вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, тел. 0432-59-86-72, е-mail: kucheruk@mail.ru 
2 – Вінницький національний аграрний університет,  

вул. Сонячна, 3, м. Вінниця,  21008, тел. 0432-43-85-20, е-mail: evgen.pal@gmail.com 
Розглянуто виникнення помилок у системах радіочастотної ідентифікації тварин, які є 
невід'ємною складовою сучасних інформаційно-вимірювальних систем контролю зоотехнічних 
параметрів тварин. Показано, що на групових доїльних установках при використанні у системі 
ідентифікації централізованого рідера великого радіусу дії, внаслідок помилки ідентифікації 
можлива втрата інформації про результати контролю зоотехнічних параметрів тварин усієї 
групи. Встановлено, що для розповсюдженої групової доїльної установки типу "Ялинка", 
імовірність втрати цієї інформації є високою. Для зменшення впливу помилок ідентифікації на 
роботу інформаційно-вимірювальної системи контролю зоотехнічних параметрів тварин 
запропоновано п'ять варіантів структурних схем вищевказаної системи.  
Ключові слова: групова доїльна установка, рідер, транспондер, доїльний станок, група тварин, 
доїння. 
 
Рассмотрено возникновение ошибок в системах радиочастотной идентификации животных, 
которые являются неотъемлемой составляющей современных информационно-измерительных 
систем контроля зоотехнических параметров животных. Показано, что на групповых доильных 
установках, при использовании в системе идентификации централизованого ридера большого 
радиуса действия, вследствие ошибки идентификации возможна потеря информации про 
результаты контроля зоотехнических параметров животных всей группы. Установлено, что для 
распространенной групповой доильной установки типа "Елочка", вероятность потери этой 
информации является высокой. Для уменьшения влияния ошибок идентификации на работу 
информационно-измерительной системы контроля зоотехнических параметров животных 
предложено пять вариантов структурных схем вышеуказанной системы.  
Ключевые слова: групповая доильная установка, ридер, транспондер, доильный станок, группа 
животных, доение.  
 
The article considers the errors in radio-frequency identification systems of animals that are an integral 
part of modern information-measuring systems of  animals zootechnical parameters. Shown that on the 
group milking machines using the  identify system of  long-range centralized reader due  to the error of 
identification, it's possible to loss the results information  of zootechnical parameters all animal 
groups. Established that for widespread group of milking installation type "Fir", the probability of loss of 
this information is high. To reduce the effect of  identification errors to work the information - measuring 
system of animals zootechnical parameters to proposed the five options of structural diagrams of the above 
system.  
Keywords: group milking unit, reader, transponder, milking machine, a group of animals, milking. 
 

Вступ. У теперішній час неможливе 
ефективне функціонування доїльно-молочних 
відділень тваринницьких ферм без систем 
автоматичного управління технологічним 
процесом отримання молока. Сучасні доїльно-
молочні відділення з великою кількістю тварин 
потребують впровадження технічних рішень, 
котрі дають можливість відслідковувати 

розвиток кожної тварини і керувати процесом її 
утримання. Вирішення цих задач забезпечується 
відповідними інформаційно-вимірювальними 
системами контролю зоотехнічних параметрів 
тварин та параметрів технологічного процесу, 
які входять до складу автоматизованих систем 
управління фермою.  

За допомогою вищевказаних систем 
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здійснюється загальний облік удою на фермі, 
визначаються параметри молока, здійснюється 
облік удою кожної тварини, вимірюються та 
контролюються зоотехнічні параметри тварин, 
забезпечується ефективне управління стадом та 
тваринницькою фермою в цілому [1]. 
Інформаційно-вимірювальні системи контролю 
зоотехнічних параметрів тварин для доїльно-
молочних відділень тваринницьких ферм 
використовуються у технологічному процесі 
отримання молока при усіх способах утримання 
тварин та усіх видах доїльних установок, що 
значно підвищує ефективність молочного 
господарства [2].  

Системи ідентифікації тварин є невід'ємною 
складовою вищевказаних інформаційно-
вимірювальних систем контролю зоотехнічних 
параметрів. В теперішній час відомі засоби 
ідентифікації тварин на основі сканування 
сітківки ока, засоби ідентифікації з 
використанням активних транспондерів з 
інфрачервоним інтерфейсом, радіочастотні 
засоби ідентифікації з використанням пасивних 
та активних транспондерів.  

У світі існує лише декілька 
експериментальних доїльних установок, 
обладнаних засобами ідентифікації на основі 
сканування сітківки ока. Такі засоби не 
отримали широкого розповсюдження внаслідок 
своєї складності, високої вартості та низької 
надійності. Завдяки необхідності періодичної 
заміни елементів живлення також не отримали 
широкого розповсюдження засоби 
радіочастотної ідентифікації з активними 
транспондерами. 

Найбільш розповсюдженим варіантом 
реалізації систем ідентифікації тварин на 
групових доїльних установках є варіант з 
використанням радіочастотної ідентифікації з 
пасивними транспондерами та централізованим 
рідером великого радіусу дії, який 
встановлюється на вході установки [3]. Але у 
цьому випадку при виникненні помилки 
зчитування транспондера при певних умовах 
можлива втрата інформації про результати 
контролю та вимірювання зоотехнічних 
параметрів усієї групи тварин. Виходячи з 
цього, підвищення достовірності ідентифікації 
тварин у інформаційно-вимірювальних системах 
контролю зоотехнічних параметрів на групових 
доїльних установках є важливим та актуальним 
завданням. 

Аналіз сучасних закордонних і 
вітчизняних досліджень і публікацій. 
Найбільш розповсюдженими в теперішній час є 
засоби радіочастотної ідентифікації тварин з 

пасивними транспондерами [2, 4]. 
Конструктивно пасивні транспондери для 
тварин представляють собою монолітні 
герметичні вироби, які закріплюються на вусі, 
нозі або під шкірою тварини [3 - 5]. Пасивний 
транспондер складається з котушки 
індуктивності, яка виконує функцію індуктивної 
антени, трансивера, мікропроцесора, інших 
пасивних та активних елементів. Під час 
передачі рідером електромагнітного пакету 
певної частоти і тривалості, якщо транспондер 
знаходиться у зоні індукції, коливальна система 
транспондера накопичує енергію, якої достатньо 
для приведення у дію мікропроцесора і 
трансивера. Мікропроцесор генерує у відповідь 
на запит рідера власний пакет даних з 
унікальним цифровим кодом транспондера. 
Вищевказаний пакет даних передається у ефір 
радіопередавачем трансивера транспондера за 
допомогою індуктивної антени. Рідер з 
використанням синхронного детектування 
дешифрує код транспондера [6], після чого цей 
код передається до серверу інформаційно-
вимірювальної системи. Сервер, у свою чергу, 
на основі отриманого коду транспондера, 
визначає номер тварини у стаді. У більшості 
випадків наслідком втрати інформації про код 
транспондера є втрата зоотехнічної 
вимірювальної інформації, яка стосується 
відповідної тварини [7]. 

У теперішній час існують прив'язний та 
безприв'язний способи утримання тварин у 
доїльно-молочних відділеннях тваринницьких 
ферм. При прив'язному утриманні тварин 
використовуються стійлові доїльні установки, 
на яких радіочастотна ідентифікація 
застосовується відносно рідко. На таких 
установках здебільше використовують 
суб'єктивну ідентифікацію, або не здійснюють 
ідентифікацію тварин взагалі. Існує технічне 
рішення, при якому кожний блок управління 
процесом доїння має зчитувач і перед початком 
підготовки тварини до доїння дояр вручну 
наближає його до транспондера, який 
розташований на задній нозі тварини [8, 9]. Таке 
рішення збільшує трудомісткість роботи дояра 
та ускладнює його роботу. При прив'язному 
утриманні на стійловій доїльній установці 
виникнення помилки ідентифікації однієї з 
тварин не впливає на результати ідентифікації 
та контролю зоотехнічних параметрів інших 
тварин групи.  

При безприв'язному утриманні тварин їх 
доїння здійснюється у спеціалізованих доїльних 
залах або майданчиках, в більшості випадків з 
використанням групових установок [1]. Під час 
входження тварини на установку, її транспондер 
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просувається через зону індукції рідера, 
коливальна система транспондера накопичує 
енергію, якої достатньо для приведення у дію 
мікропроцесора і трансивера [10]. Рідер 
дешифрує код транспондера [6], після чого він 
передається до сервера системи. Сервер на 
основі отриманого коду транспондера визначає 
номер тварини у стаді [7].  

У цьому випадку, внаслідок особливостей 
потоку тварин, при виникненні помилки 
зчитування транспондера при певних умовах 
можлива втрата інформації про результати 
контролю та вимірювання зоотехнічних 
параметрів усієї групи тварин доїльної сторони 
[3, 5, 6].  

Невирішена частина загальної проблеми. 
При певних умовах на групових доїльних 
установках при використанні у складі 
інформаційно-вимірювальної системи контролю 
зоотехнічних параметрів тварин системи 
ідентифікації на основі централізованого рідера 
великого радіусу дії можливе виникнення 
помилок ідентифікації, що зумовлено 
наступними причинами. Ідентифікація може не 
відбутися або відбутися з помилкою внаслідок 
біологічних особливостей руху тварин, 
порушення регулярності черги, відсутності або 
втрати транспондера на окремих тваринах. 
Окрім того, транспондер може бути механічно 
пошкоджений, не потрапити в зону індукції 
рідера, знаходитись в положенні, коли площини 
індуктивних антен рідера та транспондера 
взаємно перпендикулярні. Внаслідок цього, 
можлива втрата інформації про результати 
контролю та вимірювання зоотехнічних 
параметрів усієї групи тварин.  

У теперішній час ця проблема або взагалі не 
вирішується, або вирішується шляхом ручного 
корегування результатів ідентифікації тварин 
обслуговуючим персоналом ферми під час 
підготовки тварини до доїння [6].  

Мета статті. Необхідно розглянути 
виникнення різних видів помилок ідентифікації 
та оцінити їх вплив на результати вимірювання 
та контролю зоотехнічних параметрів групи 
тварин. Окрім того, необхідно встановити 
імовірність втрати даних про групу тварин у 
випадку виникнення помилки ідентифікації, 
оцінити ступінь впливу втрати цих даних на 
ефективність роботи інформаційно-
вимірювальних систем контролю зоотехнічних 
параметрів тварин. 

Для зменшення впливу помилок 
ідентифікації на ефективність роботи 
інформаційно-вимірювальних систем контролю 
зоотехнічних параметрів тварин необхідно 

розробити нові варіанти принципів побудови 
вищевказаних систем та розглянути їх роботу. 
Необхідно створити варіанти інформаційно-
вимірювальних систем, у яких радіочастотна 
ідентифікація тварин здійснюється за 
допомогою рідерів великого радіусу дії, які 
розташовані у кожному доїльному станку, або за 
допомогою одного рідера великого радіусу дії, 
та локальних антен у доїльних станках.  

Основний матеріал. Групова доїльна 
установка складається, як правило, з двох 
частин, які називаються сторонами. На рис. 1 
наведено структурну схему однієї сторони 
групової доїльної установки, яка обладнана 
системою радіочастотної ідентифікації з 
централізованим рідером великого радіусу дії.  

 
Рисунок 1 – Структурна схема однієї сторони 

групової доїльної установки, обладнаної 
системою радіочастотної ідентифікації з 

централізованим рідером великого радіусу дії 

Сторони установки обладнані стаціонарними 
доїльними станками та розташовані вздовж 
спеціальних траншей. У траншеях знаходяться 
дояри, кожен дояр обслуговує одну сторону 
установки. Вхід та вихід тварин здійснюється 
групами, кількість N  тварин  у групі дорівнює 
кількості доїльних станків на одній стороні. 
Після входу тварин дояр готує першу тварину 
до доїння, вдягає їй доїльний апарат та 
переходить до наступної тварини, потім до 
третьої і т. д. Після закінчення доїння усі 
тварини здійснюють вихід з установки і на їх 
місце входить наступна група. 

На рис. 2 наведена типова структурна схема 
інформаційно-вимірювальної системи контролю 
зоотехнічних параметрів тварин для групової 
доїльної установки з системою радіочастотної 
ідентифікації, до складу якої входить 
централізований рідер великого радіусу дії.   

Основним елементом, який забезпечує обмін 
даними між сервером інформаційно-
вимірювальної системи та іншими її 
складовими, є блок забезпечення обміну 
інформацією (БЗОІ). Централізований рідер 
великого радіусу дії, внаслідок специфіки його 
роботи, не здійснює безпосередній обмін 
даними з БЗОІ. Для управління рідером, 
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забезпечення двостороннього обміну даними 
між рідером та БЗОІ, буферизації даних, 
контролю та відновлення даних, які отримані 
від рідера, управління вхідними воротами 
сторони установки та перетворення інтерфейсів 
використовується блок керування рідером 
(БКР). При проходження тварин через зону 
індукції рідера коди транспондерів 
дешифруються за допомогою БКР та 
передаються до БЗОІ. БЗОІ, в свою чергу, 
передає їх до серверу інформаційно-
вимірювальної системи, де визначаються 
номера тварин у стаді, які відповідають кодам 
транспондерів, та порядок їх розташування у 
доїльних станках. Після цього сервер передає 
номера тварин до БЗОІ, який в свою чергу 
надсилає їх до відповідних БЗПД. Усі в 
подальшому виміряні та контрольовані на 
протязі доїння зоотехнічні параметри тварин 
ставляться у відповідність номеру конкретної 
тварини та за посередництва БЗОІ передаються 
до сервера інформаційно-вимірювальної 
системи.  

 
Рисунок 2 – Структурна схема інформаційно-

вимірювальної системи контролю 
зоотехнічних параметрів тварин для групової 
доїльної установки з системою радіочастотної 

ідентифікації на основі централізованого 
рідера великого радіусу дії 

До зоотехнічних параметрів тварин, які 
вимірюються або контролюються під час 
доїння, відносяться разовий удій, температура 
тіла, електропровідність молока, тривалість 
доїння, середня інтенсивність молоковиділення, 
інтенсивність молоковиділення у певних 
часових проміжках, тривалість латентного 
періоду, наявність травмованості, результати 
контрольних доїнь, активність тварин, контроль 
стану "охоти" та інш. Після закінчення процесу 
доїння на груповій доїльній установці в усіх 
станках сторони, результати вимірювання та 
контролю зоотехнічних параметрів тварин 
групи можна представити у вигляді набору 
векторів:  
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де i  – номер доїльного станка; 1 2 3, , ...i i i iIP P P P  – 
результати контролю або вимірювання 
зоотехнічних параметрів тварини; iTN  - номер 
транспондера тварини; iSN  – стадний номер 
тварини. 

Результат вимірювання зоотехнічних 
параметрів групи тварин можна представити у 
вигляді матриці, яка визначається виразом  
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де R  – порядковий номер групи тварин. 
Вищевказана матриця формується після 

закінчення доїння та передається до серверу 
інформаційно-вимірювальної системи. 
Розглянемо, як впливають помилки 
ідентифікації на роботу інформаційно-
вимірювальної системи контролю зоотехнічних 
параметрів тварин при використанні групової 
доїльної установки. На рис. 3 наведено схему, 
яка пояснює вплив помилки ідентифікації на 
вимірювання та контроль зоотехнічних 
параметрів тварин.  

 
Рисунок 3 – Вплив помилки ідентифікації на 

вимірювання та контроль зоотехнічних 
параметрів тварин при використанні 

групової доїльної установки 

При відсутності помилки ідентифікації 
тварина з номером 1n   у черзі, яка має 
транспондер з номером 1TN , буде знаходитись у 
доїльному станку 1, тварина з номером 2n  , 
яка має транспондер з номером 2TN , буде 
знаходитись у доїльному станку 2 і т. д. У цьому 
випадку не буде втрат інформації про 
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результати вимірювання та контролю 
зоотехнічних параметрів тварин у групі.  

Якщо, наприклад, при проходженні тварини 
з номером 3n N   через зону індукції рідера 
номер транспондера не буде ідентифікований, 
сервер не зможе ідентифікувати присутність цієї 
тварини у доїльному станку 3N  . В результаті 
наступна тварина у черзі з номером 2n N   
та транспондером 

2N T
N


, буде визначена як 

така, що знаходиться у доїльному станку 3N  . 
Відповідно, кожна наступна тварина з номером 
в черзі більшим ніж  2n N   буде визначена 
як така, що знаходиться у доїльному станку 

1n , хоча в дійсності вона знаходиться у 
доїльному станку n . Остання тварина групи з 
номером n N  в черзі буде знаходитись у 
доїльному станку N , але значення коду її 
транспондера та стадний номер будуть 
визначені сервером як нульові. Алгоритмічно у 
цьому випадку неможливо визначити номер 
доїльного станка, у якому знаходиться 
неідентифікована тварина. Виходячи з цього, 
при наявності однієї помилки ідентифікації у 
групі, результати вимірювання  та контролю 
зоотехнічних параметрів тварин усієї групи є 
недостовірними. Виявлення конкретної тварини, 
помилка ідентифікації якої зумовила втрату 
даних усієї групи, є неможливим. 

Імовірність того, що на одній стороні 
доїльної установки виявиться r  
неідентифікованих тварин, визначається 
виразом [11] 
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d  – середня кількість неідентифікованих 
тварин із загальної кількості тварин стада VK , 
які обслуговуються дояром на одній стороні 
установки.  

У відповідності з [6], на групових доїльних 
установках при використанні рідерів великого 
радіусу дії не відбувається ідентифікація в 
середньому 3% тварин. Помилка ідентифікації 
може виникнути внаслідок біологічних 
особливостей руху тварин і інших факторів.  

На рис. 4 наведено графік імовірнісного ряду 
функції (3) для типового проекту групової 
доїльної установки "Ялинка 2х8", за допомогою 
якої обслуговується стадо з 600 голів. Тобто, 
для наведеного графіку, 300VK  , 9d  , 

8N  . 

 
Рисунок 4 – Імовірнісний ряд помилки 

ідентифікації r  тварин, які входять у групу з 
N  тварин для типової групової доїльної 

установки "Ялинка 2х8" 

Як слідує з аналізу графіка на рис. 4, 
імовірність того, що усі тварини з групи типової 
доїльної установки будуть ідентифіковані, 
дорівнює 0,74. 

Відповідно імовірність того, що мінімум 
одна тварина з групи не буде ідентифікована і 
внаслідок цього будуть втрачені усі результати 
вимірювання і контролю зоотехнічних 
параметрів тварин цієї групи буде такою: 

  1 (0) 0,26Gp p   .  

Таким чином, імовірність втрати даних при 
існуючих способах побудови інформаційно-
вимірювальних систем контролю зоотехнічних 
параметрів тварин є високою. Втрати даних 
суттєво впливають на ефективність роботи 
вищевказаних систем. Для підвищення 
достовірності ідентифікації тварин у 
інформаційно-вимірювальних системах 
контролю зоотехнічних параметрів та 
мінімізації впливу помилок ідентифікації на 
результати вимірювання та контролю 
пропонуються наступні варіанти реалізації 
таких систем.  

На рис. 5 наведено структурну схему 
інформаційно-вимірювальної системи контролю 
зоотехнічних параметрів тварин з системою 
радіочастотної ідентифікації на основі 
локальних рідерів великого радіусу дії.  
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Рисунок 5 – Структурна схема  

інформаційно-вимірювальної системи 
контролю зоотехнічних параметрів тварин з 

системою радіочастотної ідентифікації на 
основі локальних рідерів великого радіусу дії 

У цьому варіанті системи кожний доїльний 
станок обладнаний рідером великого радіусу дії. 
При входженні у станок здійснюється 
автоматична ідентифікація тварини, після чого 
починається процес доїння. Код транспондера 
передається до відповідного БЗПД, який в свою 
чергу передає його до БЗОІ. БЗОІ передає 
отриманий код до серверу інформаційно-
вимірювальної системи, який визначає стадний 
номер тварини та повертає його до БЗПД за 
посередництва БЗОІ. Отриманий стадний номер 
візуалізується на індикаторі БЗПД, дояр може 
перевірити його відповідність реальному 
номеру тварини та у випадку виникнення 
помилки ідентифікації вручну скорегувати. 
Якщо ідентифікація взагалі не відбудеться, то 
результати вимірювання та контролю 
зоотехнічних параметрів будуть віднесені до 
умовної тварини. Але це не вплине на 
результати вимірювання та контролю 
зоотехнічних параметрів інших тварин групи.  

Основним недоліком наведеного варіанту 
інформаційно-вимірювальної системи є 
наявність великої кількості рідерів великого 
радіусу дії, які мають високу вартість та 
необхідність використаннязасобу синхронізації 
(ЗС), що ускладнює систему та зменшує її 
надійність.  

Структурна схема іншого варіанту 
інформаційно-вимірювальної системи контролю 
зоотехнічних параметрів тварин з системою 
радіочастотної ідентифікації на основі рідера 
великого радіусу дії та локальних антен 
наведена на рис. 6. У наведеному варіанті 
системи кожний доїльний станок обладнаний 
локальною антеною (А). Кожна антена з'єднана 
з узгоджуючими пристроями (УП), які в свою 
чергу за допомогою коаксиальних кабелів 
з'єднані з комутаційним пристроєм (КП). УП 

необхідні для узгодження параметрів вихідних і 
вхідних кіл рідера з параметрами антенного 
тракту, які значно залежать від довжини 
коаксиальних кабелів. КП у відповідності з 
командами, які надходять від БКР, здійснює 
послідовне під'єднання виходів УП до вхідних і 
вихідних кіл рідера для зчитування кодів 
транспондерів тварин в усіх доїльних станках. 

 
Рисунок 6 – Структурна схема  

інформаційно-вимірювальної системи 
контролю зоотехнічних параметрів тварин з 

системою радіочастотної ідентифікації на 
основі рідера великого радіусу дії та 

локальних антен 

Недоліком розглянутої інформаційно-
вимірювальної системи є складність антенного 
тракту та наявність КП, що зменшує надійність 
системи. 

На рис. 7 наведено структурну схему варі-
анту інформаційно-вимірювальної системи 
контролю зоотехнічних параметрів тварин з 
системою радіочастотної ідентифікації на основі 
локальних рідерів малого радіусу дії. 

 
Рисунок 7 – Структурна схема  

інформаційно-вимірювальної системи 
контролю зоотехнічних параметрів тварин з 

системою радіочастотної ідентифікації на 
основі локальних рідерів малого радіусу дії 
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У такій системі кожний БЗПД обладнаний 
локальним рідером малого радіусу дії. Такі 
рідери мають відстань зчитування не більше 10 
см та потужність радіовипромінення не більше 
одиниць ватт [4, 10]. Невелика потужність 
зумовлює можливість їх одночасної роботи 
внаслідок відсутності взаємного впливу. 
Ідентифікація тварин у цьому випадку 
здійснюється дояром вручну перед початком 
підготовки тварини до доїння шляхом 
піднесення рідера до транспондера, який 
розташований на задній нозі тварини.  

При використанні розглянутої системи 
збільшується трудомісткість роботи дояра та 
ускладнюється його робота. Окрім того, при 
великій кількості тварин у стаді значно 
збільшується час роботи доїльної установки.  

На рис. 8 наведено структурну схему 
інформаційно-вимірювальної системи контролю 
зоотехнічних параметрів тварин з системою 
радіочастотної ідентифікації на основі 
централізованого рідера великого радіусу дії та 
давачів присутності тварин (ДПТ) у станку. 

 
Рисунок 8 – Структурна схема  

інформаційно-вимірювальної системи 
контролю зоотехнічних параметрів тварин з 

системою радіочастотної ідентифікації на 
основі централізованого рідера великого 

радіусу дії та датчиками присутності тварин 
у станку 

У цій системі кожний доїльний станок 
обладнаний ДПТ, пропонується викорис-
товувати стандартні ультразвукові або оптичні 
датчики наявності об'єкта. При проходженні 
тварин через зону індукціїї рідера зчитується 
код транспондера і передається до БКР. Через 
певний проміжок часу тварина входить в 
доїльний станок, номер якого відповідає її 
номеру в черзі, сигнал від ДПТ відповідного 
станка надходить до БКР. Після закінчення 
процесу доїння результати вимірювання та 
контролю зоотехнічних параметрів тварин 

разом із кодом транспондера, стадним номером 
та номером доїльного станка за допомогою БЗОІ 
передаються до серверу.  

При виникненні помилок ідентифікації 
однієї або декількох тварин групи буде втрачена 
інформація, яка стосується тільки цих тварин. 
Інформація, яка стосується ідентифікованих 
тварин групи, не буде втрачена.  

Єдиним недоліком розглянутої системи є 
наявність великої кількості ДПТ, внаслідок чого 
система ускладнюється, а її надійність 
знижується.   

На рис. 9 наведено структурну схему 
інформаційно-вимірювальної системи контролю 
зоотехнічних параметрів тварин з системою 
радіочастотної ідентифікації на основі 
централізованого рідера великого радіусу дії та 
засобу контролю проходження тварини (ЗКПТ). 

 
Рисунок 9 – Структурна схема  

інформаційно-вимірювальної системи 
контролю зоотехнічних параметрів тварин з 

системою радіочастотної ідентифікації на 
основі централізованого рідера великого 

радіусу дії та засобу контролю проходження 
тварини 

До складу наведеної системи входить ЗКПТ, 
який реалізується на основі стандартних 
ультразвукових або оптичних датчиків 
наявності об'єкта. Принцип його дії заснований 
на здійснені вимірювального контролю часу 
знаходження тварини в робочій зоні датчика. На 
шляху до доїльного станка тварина спочатку 
проходить через зону індукції рідера, а потім 
через робочу зону ЗКПТ. Таким чином, при 
входженні кожної тварини групи на доїльну 
сторону до БКР надходить код транспондера від 
рідера і через певний проміжок часу сигнал від 
ЗКПТ. Як і у попередньому випадку, наявність 
одного з цих сигналів є ознакою присутності 
тварини на стороні установки. Як і у 
попередньому випадку, дояр може у разі 
необхідності здійснити корекцію стадних 
номерів. Після закінчення процесу доїння 
результати вимірювання та контролю 
зоотехнічних параметрів тварин, разом із кодом 
транспондера, стадним номером та номером 
доїльного станка, за допомогою БЗОІ 
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передаються до серверу.  
Розглянемо виникнення помилки 

ідентифікації тварин в черзі на доїльну сторону. 
Під час входження тварини у доїльний станок, 
спочатку до БКР надходить код транспондера, а 
потім сигнал від ЗКПТ. Якщо транспондер не 
ідентифікувався, сигнал ЗКПТ все одно 
надходить до БКР. Таким чином, ознакою того, 
що одна з тварин неідентифікована, є два 
послідовних сигнали від ЗКПТ, що надійшли до 
БКР. Порядковий номер другого сигналу ЗКПТ 
є номером доїльного станка, у якому 
знаходиться неідентифікована тварина. 
Результати вимірювання та контролю 
зоотехнічних параметрів тварини у цьому 
станку будуть віднесені до умовних тварин. 
Виходячи з цього, при виникненні помилок 
ідентифікації однієї або декількох тварин групи 
буде втрачена інформація, яка стосується тільки 
цих тварин. Інформація, яка стосується 
ідентифікованих тварин групи, не буде 
втрачена. На ефективність роботи розглянутої 
системи в значній мірі впливає якість 
функціонування ЗКПТ. 

ВИСНОВКИ 
У системах радіочастотної ідентифікації 

тварин, які є невід'ємною складовою сучасних 
інформаційно-вимірювальних систем контролю 
зоотехнічних параметрів тварин та систем 
автоматичного управління доїльно-молочними 
відділеннями тваринницьких ферм, можливе 
виникнення помилок, які зумовлені 
різноманітними причинами. На групових 
доїльних установках, при використанні у складі 
системи ідентифікації централізованого рідера 
великого радіусу дії, внаслідок виникнення 
помилки ідентифікації можлива втрата 
інформації про результати контролю та 
вимірювання зоотехнічних параметрів тварин 
усієї групи. Для зменшення впливу помилок 
ідентифікації на ефективність роботи 
інформаційно-вимірювальної системи контролю 
зоотехнічних параметрів тварин запропоновано 
декілька варіантів технічних рішень.  

Найбільш перспективним варіантом системи 
радіочастотної ідентифікації тварин для 
інформаційно-вимірювальної системи контролю 
зоотехнічних параметрів є система на основі 
централізованого рідера великого радіусу дії та 

засобу контролю проходження тварини, 
принцип дії якого заснований на здійснені 
вимірювального контролю часу знаходження 
тварини в робочій зоні стандартного датчика 
наявності об'єкта. У цій системі інформація, яка 
стосується ідентифікованих тварин групи, не 
буде втрачена. На ефективність роботи цієї 
системи в значній мірі впливає якість 
функціонування засобу контролю проходження 
тварини, що зумовлює необхідність подальшої 
роботи у напрямку його вдосконалення. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСУ ТРУБОПРОВОДУ З 
КОРОЗІЙНОЮ ТРІЩИНОЮ ПРИ НАВАНТАЖЕННІ ВНУТРІШНІМ ТИСКОМ 

Р. М. Джала1, С. Ф. Савула2, В. М. Юзевич1 
1 – Фізико-механічний інститут ім. Г. Карпенка НАН України, 
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Розглянуто аспекти моделювання поширення тріщини в циліндричній трубі при корозійному 
розчиненні сталі з урахуванням внутрішнього тиску. Узагальнено відоме електрохімічне 
співвідношення (Кеше), що описує корозійний струм у вершині тріщини для сталі з урахуванням 
часу поширення тріщини до її критичної глибини, яка визначається з механічної моделі. Наведено 
приклад оцінювання ресурсу трубопроводу із сталі Х-70. 
Ключові слова: математична модель, ресурс, трубопровід, корозійна тріщина, внутрішній тиск, 
надійність, механічне навантаження. 
 
Рассмотрены аспекты моделирования распространения трещины в цилиндрической трубе при 
коррозионном растворении стали с учетом внутреннего давления. Обобщенно известное 
электрохимическое соотношение (Кеше), которое описывает коррозионный ток в вершине 
трещины для стали с учетом времени распространения трещины к ее критической глубине, 
которая определяется из механической модели. Приведен пример оценивания ресурса трубопровода 
из стали Х- 70. 
Ключевые слова: математическая модель, ресурс, трубопровод, коррозионная трещина, 
внутреннее давление, надежность, механическая нагрузка. 
 
The aspects of modeling of distribution of crack are considered in a cylindrical pipe at corrosive 
dissolution of steel taking into account intrinsic pressure. Electrochemical correlation (Kaeshe), that 
describes a corrosive current in the top of crack for steel taking into account time of distribution of crack 
to her critical depth, that is determined from a mechanical model, is generalized known. An example of 
evaluation of resource of pipeline is made from steel of Х- 70. 
Keywords: mathematical model, resource, pipeline, corrosion crack, internal pressure, reliability, 
mechanical loading. 
 

Вступ. Проблема забезпечення надійності і 
продовження безаварійної експлуатації 
трубопровідного транспорту вимагає розв’язан-
ня низки питань, пов’язаних з оцінюванням 
міцності металевих конструкцій в умовах 
корозії та механічного навантаження. В 
експлуатаційних умовах відбувається старіння 
матеріалу, зменшення несучої здатності 
елементів конструкцій і необхідно оцінювати 
швидкість розвитку тріщин, що утворюються з 
мікродефектів. Математичний опис умов росту 
тріщин дає змогу прогнозувати довговічність та 
оцінити залишковий ресурс трубопроводу. 
Актуальність цього питання зростає з часом 
використання трубопроводів та інших 
металоконструкцій. 

Аналіз сучасних досліджень і публікацій. 
Для адекватних оцінок ресурсу металевих 
конструкцій в умовах корозійного середовища 

потрібно розвивати відповідні математичні 
моделі. У праці [1] проведено аналіз основних 
закономірностей стрес-корозійного руйнування 
трубопроводів і описані елементи моделі 
деформування трубопроводу, яка базується на 
підходах механіки руйнування. Це дає змогу 
якісно і кількісно описувати процес росту 
втомної тріщини у металі. Порівняння 
отриманих даних при випробуваннях на розтяг, 
ударну в'язкість, тріщиностійкість і 
фрактографічних досліджень свідчить, що у 
процесі експлуатації досліджуваний основний 
метал газопроводу (сталь Х70) на ділянці, де 
відбулася аварія, перетерпів істотну деградацію. 
Це видно з підвищення границь текучості і 
міцності (6-8%), зниженні утяжки зразків Шарпі 
(50%), падінні ударної в'язкості (37%), 
зменшенні критичного розкриття тріщини 
(52%), зниженні тріщиностійкості КІс (майже на 
30 %) і у низки фрактографічних ознак. 
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Проведені дослідження швидкості росту 
втомної тріщини на різних трубопровідних 
сталях показали, що універсальним 
контролюючим швидкість тріщини параметром 
може бути комбінація відомих параметрів 
механіки руйнування.  

У праці [2] була запропонована математична 
модель, що базується на узагальненій теорії 
механіки руйнування, яка дозволяє якісно і 
кількісно описувати процес росту тріщини в 
металі з урахуванням зовнішнього 
навантаження, повзучості та корозії. Ця модель 
дозволяє визначити максимальний допустимий 
тиск трубопроводів і гранично допустимі 
розміри корозійних ушкоджень, що 
забезпечують необхідний рівень їх 
експлуатаційної безпеки. 

У [3] розглянуто ймовірнісний підхід щодо 
залишкового ресурсу магістральних 
трубопроводів (МТ). Відзначено, що тривалість 
безвідмовного функціонування МТ залежить від 
якості проектних рішень, якості проектно-
монтажних робіт, особливостей експлуатації, 
умов механічного, температурного, сейсмічого 
навантаження конструкцій, характеру 
корозійного впливу середовища внаслідок 
грунтової корозії. Враховано ефективність 
«пасивного» захисту металу від блукаючих 
струмів. 

У [4] подано результати корозійно-
механічних випробовувань матеріалу МТ. 
Проведені дослідження дають змогу коректніше 
оцінювати залишковий ресурс безпечної 
експлуатації та прогнозувати деформаційну 
поведінку матеріалу МТ у основних типах 
ґрунтових електролітів. 

У [5] на основі фундаментальних фізичних 
підходів розглянуто ефективні шляхи 
розв’язання технологічних проблем, пов’язаних 
з розкриттям мікромеханізмів та взаємозв'язку 
технологічних процесів старіння і водневого 
окрихчування металевих матеріалів водневої 
енергетики і магістральних газопроводів (МГП). 
Аналізується роль цих механізмів і процесів у 
деградації експлуатаційних властивостей і 
технологічному ресурсі матеріалів і 
конструкцій. Розглядається супутній 
фундаментальний процес утворення 
наносегрегацій на дислокаціях і межах зерен, а 
також вплив таких наносегрегацій на процеси 
старіння, водневого окрихчування, стрес-
корозію і руйнування та фізико-механічні 
властивості металевих матеріалів. 

Ефективні шляхи розв’язання фізичної і 
технологічної комплексної проблеми старіння, 
водневого окрихчування і руйнування 
металевих матеріалів слід шукати з урахуванням 

накопиченого за останні декілька десятиліть 
значного обсягу емпіричної інформації щодо 
різноманітних аспектів поведінки великої 
кількості систем метал-середовище у широкому 
діапазоні зовнішніх умов. 

Постановка задачі. У даній роботі 
розрахунок параметрів напружено-
деформованого стану (НДС) трубопровідних 
конструкцій запропоновано здійснювати з 
урахуванням методів опору матеріалів та 
механіки руйнування [6, 7]. В той же час 
уточнення НДС конструкції бажано доповнити 
підходами, які враховують енергетичні та 
корозійні характеристики навантажених 
конструкцій з дефектами та їх зміни у процесі 
експлуатації. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо 
рівноважний стан однорідного металу труби у 
зовнішньому корозивному середовищі з 
діаметром труби D, товщиною стінки d. Труба 
ослаблена корозійною каверною глибиною h, у 
вершині каверни знаходиться тріщина глибиною 
c (рис. 1) [6, 7]. З середини на трубу діє 
гідродинамічний тиск p, який може досягати 
7,5 МПа (рис. 1). 

Вважаємо, що тріщина поширюється у 
напрямку радіуса до центра труби. 

 

 
 

Рисунок 1 – Елемент труби з каверною h і 
тріщиною с під дією внутрішнього тиску p у 

корозивному середовищі 

Для тіла, ослабленого дефектом типу 
каверни з тріщиною у вершині запишемо вираз 
критичного значення внутрішнього тиску pcr , 
при якому у вершині тріщини виникають 
пластичні деформації [6]: 
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 – коефіцієнт Пуассона; K1, Kt – коефіцієнти 
інтенсивності та концентрації напружень 
відповідно; r0, rС – радіуси криволінійної 
поверхні у вершині каверни і тріщини; T – 
границя текучості матеріалу труби. 

Для густини струму ai  у вершині тріщини 
відоме співвідношення (Кеше) [6, 8]: 

  
 ln ( ) /

 ,ak
ai h c

   

   

 (2) 

де  – кут у вершині тріщини;  – 
електропровідність електроліту; ak – омічна 
зміна потенціалу між анодною і катодною 
частинами; h – глибина каверни, у вершині якої 
знаходиться тріщина;  – ширина ювенільної 
поверхні. 

Як приклад, для оцінювання фізичних та 
геометричних величин у (1) і (2) використаємо 
дані [6 - 9]. Для сталі Х-70 при  

 d=9,5 мм, d1=5,5 мм, h=4 мм, D=2R=0,76 м, 
T=435 МПа, rС =0,135 мм, =2rС=0,27 мм.   (3) 

Відомо [9], що критична глибина дефекту 
(каверни з тріщиною) h+ccr=0,6d  і для заданих 
параметрів задачі (3) відповідає  ccr=1,70 мм. 
Час досягнення тріщиною критичного значення 
ccr залежить від початкових умов, характеристик 
металу та корозійного середовища. 

З урахуванням даних експерименту [9], 
границі міцності сталі в = 622 МПа,  даних (3) і 
співвідношення (1), а також з урахуванням 
критерію Мізеса-Треска [7] для трубної сталі Х-
70 отримуємо критичне значення тиску 

  pcr = 9,3 МПа.  (4) 
Це значення свідчить про запас міцності, 

оскільки згідно з нормативними вимогами 
максимальний допустимий тиск у трубі не 
повинен перевищувати pcr = 5,5 МПа [10]. 

Для мікротріщини з глибиною  с0=0,01 мм 
початкове значення струму (швидкості корозії), 
як випливає з (2) за даними праці [6] є таким: 

      2
0

2

0   01,1
01,0/)4(ln)(01,0

)/( 05225,0
м
A

cмм
рікммcia 


 .  (5) 

Швидкість корозійного процесу із 
збільшенням глибини тріщини c з одної сторони 

збільшується, оскільки зростають механічні 
напруження у вершині тріщини. Зокрема, 
експериментально встановлено [11], що при  
збільшенні  /T на 16%  іа також зростає на 
16%.  

З другої сторони слід враховувати старіння 
матеріалу, що супроводжується зменшенням 
швидкосту корозії, яке у праці [12] для 
відповідної складової описується формулою 

 
0,76

0

0,563asi


  
       

,   (6) 

де 0=1 рік, а константи =0,563 мм/рік, =0,76 
встановлені експериментально. 

Розрахунок залишкового ресурсу щодо часу 
експлуатації  проводимо за співвідношеннями 
(1) – (6) з використанням методу послідовних 
наближень. За цим побудовано алгоритм 
розв’язування задачі.  

Оскільки швидкість корозійного процесу із 
збільшенням глибини тріщини c з часом 
зменшується, то час поширення тріщини до 
критичного значення tс, тобто ресурс, знаходимо 
за допомогою (2), (5) і (6) шляхом покрокових 
обчислень через 0,1 року. В результаті 
отримуємо такі кінцеві значення: 

    2 94,0
м
Aci craz  ,  tс=1,4 роки.  (7) 

Графічну залежність корозійного струму іа 
від довжини с тріщини подано на рис. 2. Як 
видно з рис. 2, залежність ia(c) – нелінійна. 
Проте в деяких випадках цю нелінійність можна 
не враховувати. 

 
Рисунок 2 – Залежність корозійного струму іа 
(мм/рік) і іb (A/м2) від глибини c (мм) тріщини 

Розраховані за розробленим алгоримтом 
числові значення часу поширення трящини до її 
критичного значення та відповідні кінцеві 
швидкості корозії за різних початкових її 
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значень подано у табл. 1.  

Таблиця 1 – Ресурс трубопроводу при різних 
швидкостях корозії 

№ 
п/п 

Початкова 
швидкість 

корозії, мм/рік 

Кінцева 
швидкість 

корозії, 
мм/рік 

Час досягнення 
тріщиною кри-
тичної глибини 

0,6d, роки 
1 0,3 0,28 5,42 
2 1,16 1,09 1,40 
3 1,5 1,41 1,08 

 
З урахуванням отриманих результатів 

узагальнюємо співвідношення (2) для сталі: 

  
  0ln ( ) /

1  ,ak
ai k

h c

                
 (8) 

де  – час поширення тріщини (ресурс 
трубопроводу, роки); 0 = 1 рік – задана 
константа.  

У результаті апроксимації з урахуванням 
початкового значення (5) отримано значення 
параметрів у співвідношенні (8) для сталі Х-70:  

  k = 0,0338;  γ = 1,153.  (9) 
ВИСНОВКИ 
Побудована математична модель елемента 

труби з тріщиною на дні каверни на зовнішній 
поверхні корозійних середовищ. 

Узагальнено відоме електрохімічне 
співвідношення (Кеше) для корозійного струму 
у вершині тріщини для сталі з додатковим 
урахованням часу  поширення тріщини до її 
критичної глибини, яка визначається з 
механічної моделі. 

Наведено приклад оцінювання ресурсу 
трубопроводу із сталі Х-70. 

У перспективі, з використанням накопи-
чених на основі експериментальних досліджень 
даних можна буде оцінювати зміни параметрів 
електрохімічних процесів корозійно-механіч-
ного руйнування елементів металоконструкцій.  
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ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ ОПОРНИХ ВУЗЛІВ НАДЗЕМНИХ ДІЛЯНОК 
ТРУБОПРОВОДІВ ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРУ 

Ю.В. Банахевич1, А.В. Драгілєв2, А.О. Кичма3  
1 – ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» , 2 – ПП «Інжинірингові технології»,  

3 – Національний університет «Львівська політехніка», ТзОВ НВП «Інтегратор» 
Запропонована технологія ремонту опорних вузлів надземних ділянок тривалої експлуатації 
газопроводів великого діаметру без припинення транспортування газу з використанням мобільних 
підіймальних пристроїв, яка включає математичне і приладове забезпечення для її реалізації. 
Розроблена конструкція мобільного підіймального пристрою, в якому елементами, що створюють 
підіймальну силу, є гідроциліндри. Запропонований підхід дозволяє визначити напружено-
деформований стан трубопроводу на ділянках його опорних вузлів за різних експлуатаційних 
режимів та у процесі проведення ремонтних робіт. Наведений приклад проведення ремонту 
опорних вузлів надземного переходу магістрального газопроводу Ду 1220 мм. 
Ключові слова: транспортування газу, рухома опора, підіймальний пристрій, гідроциліндр, 
дефекти, надійність, поліуретанове покриття. 
 
Предложенная технология ремонта опорных узлов надземных участков длительной эксплуатации 
газопроводов большого диаметра без прекращения транспортировки газа с использованием 
мобильных подъемных устройств, которая включает математическое и приборное обеспечение 
для ее реализации. Разработанная конструкция мобильного подъемного устройства, в котором 
элементами, создающими подъемную силу, является гидроцилиндры. Предложенный подход 
позволяет определить напряженно-деформированное состояние трубопровода на участках его 
опорных узлов различных эксплуатационных режимов и в процессе проведения ремонтных работ. 
Приведенный пример проведения ремонта опорных узлов надземного перехода магистрального 
газопровода Ду 1220 мм. 
Ключевые слова: транспортирование газа, подвижная опора, подьемное приспособление, 
гидроцилиндр, дефект, надежность, полиуретановое покрытие. 
 
There is proposed the repair technology of support units of overground areas of long operation pipelines of 
large diameter without gas transportation stopping using the mobile lifting devices. It includes the 
mathematical and instrumentation software for its implementation. There is designed the mobile lifting 
device in which hydraulic cylinders create the lift force. The proposed approach allows to determine 
strained deformed condition of pipeline on support points at various operating conditions and in the repair 
process. There is shown the example of support units repairing of overground section of main gas pipeline 
with diameter 1220mm. 
Key words: transportation of gas, hinged support, lifting device, hydrocylinder, defect, reliable, coating. 
 

Вступ. Магістральні трубопроводи (МТ) 
належать до об’єктів підвищеного ризику. 
Оскільки з кожним роком трубопровідна 
система старіє, в ній відбуваються кількісні та 
якісні зміни як з погляду наростання проблем з 
її надійності, так і ефективності експлуатації 
трубопроводів. Трапляються й аварійні ситуації, 
які можуть призвести до великих матеріальних 
затрат та забруднення довкілля . 

Відомо, що у місцях контакту трубопроводів 
з опорними конструкціями відбуваються 
корозійні процеси металевої поверхні труб, які 
спричиняють їхнє поступове руйнування. Це 
явище характерне як для лінійної частини МТ, 

так і для технологічних трубопроводів насосних 
та компресорних станцій, де в однаковій мірі є 
велика кількість опорних вузлів. У процесі 
експлуатації трубопроводів на його окремих 
ділянках, що пролягають через пойми річок та 
заболочені місця, можуть проходити інтенсивні 
корозійні процеси і з’являтися локальні 
дефекти, в тому числі під хомутами опорних 
вузлів. Тому для трубопроводів тривалої 
експлуатації необхідно періодично 
контролювати технічний стан і при необхідності 
проводити ремонтно-відновлювальні роботи 
опорних вузлів балкових переходів.  

Проблеми ремонту опорних вузлів 
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магістральних газопроводів (МГ) тривалої 
експлуатації без припинення транспортування 
газу на надземних переходах через водні 
перешкоди чи заболочені ділянки вимагають 
додаткових теоретичних і експериментальних 
досліджень. Як показує практика експлуатації, 
на важкодоступних ділянках надземних 
переходів трубопроводів через відсутність 
мобільних підіймальних пристроїв такі роботи 
переважно не проводились. Вантажопідіймальна 
техніка не може переміститися до опори 
балкового переходу, що знаходиться у 
важкодоступних місцях, наприклад, 
безпосередньо у руслі ріки чи на заболочених 
ділянках без коштовних підготовчих робіт з 
облаштування під'їзних шляхів і монтажних 
майданчиків. 

Аналіз відомих досліджень і публікацій. 
Відомий спосіб ремонту ділянок газопроводів, 
розташованих на колонах балкових переходів, у 
якому підняття ділянки трубопроводу відносно 
сідловини опори здійснюється за допомогою 
підіймального пристрою, що складається з 
гвинтової пари і двох клинових пластин [1, 2]. 
Вище описаний спосіб не завжди можливо 
застосовувати, так як підіймальний пристрій 
встановлюють безпосередньо на бетонну опору 
балкового переходу строго під трубопроводом, 
що неможливо здійснити у випадку вузьких 
залізобетонних ростверків. 

Відомі також конструкції підіймальних 
пристроїв [3, 4], що оснащені пневмоподушками 
фірми “Vetter”, що встановлюють на додаткові 
переносні опорні площадки, які за допомогою 
спеціальних кронштейнів кріпляться на 
залізобетонному ростверку. Підняття 
трубопроводу на необхідну висоту здійснюється 
за рахунок наповнення пневмоподушок 
стиснутим повітрям. 

Такі підіймальні мобільні пристрої із 
пневмоподушками мають вантажність до 400 кН 
і можуть використовуватись під час ремонту 
опорних вузлів трубопроводів з зовнішнім 
діаметром до 1020 мм.  

Особливістю піднімання трубопроводів 
великого діаметра над опорною плитою є значні 
зусилля, що виникають при цьому. Причин 
декілька. Перша – значна маса двох суміжних 
прогонів трубопроводу біля 250 - 300 кН. Друга 
причина - висока жорсткість трубопроводів 
великого діаметра. Сили жорсткості 
проявляються як при підніманні (згині) 
трубопроводу, так і при його відхиленні від 
горизонтального положення в процесі 
будівництва та екслуатації. Трапляються 
випадки, коли різниця вертикальних відміток 

сусідніх опор становить 250 – 300 мм, що 
суттєво розвантажує занижену опору та 
відповідно навантажує завищену опору. 
Враховуючи це, необхідна проектна вантажність 
мобільного підіймального пристрою для 
ремонту опорних вузлів трубопроводів великого 
діаметру (1220 мм та 1420 мм) становить 500 – 
700 кН. Тому виникла необхідність розробити 
конструкцію мобільного пристрою і технологію 
ремонту опорних вузлів, включаючи 
математичне і приладове забезпечення для її 
реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Один з 
можливих варіантів такого мобільного 
підіймального пристрою схематично 
представлений на рис. 1. Конструктивно рухома 
опора складається із залізобетонного ростверку 
1, на якому закріплено металеву опорну плиту 2, 
по якій може переміщатися каретка з опорними 
котками 3. Зверху на котки встановлено 
сідловину 4, до якої з допомогою верхніх 5 і 
нижніх 6 півхомутів через ізолюючі прокладки 
закріплено трубопровід 7. Мобільний 
підіймальний пристрій складається із двох 
гідроциліндрів 8, гнучкого елемента з роликами 
(тягового ланцюга) 9 і металевої підкладки 10. 
Такий підіймальний пристрій призначений для 
піднімання, переміщення і центрування 
трубопроводів в умовах, коли неможливо або 
недоцільно використовувати автокрани чи 
трубоукладачі. Основні технічні характеристики 
запропонованого пристрою: максимальна 
вантажопідіймальність – 700 кН; швидкість 
піднімання трубопроводу – 0,2 м/хв.; максима-
льна висота піднімання трубопроводу – 0,15 м.  

Піднімання трубопроводу здійснюють таким 
чином. Спочатку на опорі балкового переходу 
роз'єднують кріпильні півхомути 5 та 6. Під 
верхні півхомути 5 підставляють каретки з 
роликами і монтують верхні півхомути 5 за 
допомогою болтів більшої довжини. 
Симетрично, щодо осі трубопроводу 7 встано-
влюють гідроциліндри 8, після чого подають під 
тиском робочу рідину в гідроциліндри. 
Внаслідок цього трубопровід 7 разом з 
сідловиною опори 4 піднімається на 
обґрунтовану розрахунком безпечну висоту. За 
допомогою дерев'яних брусків фіксують 
піднятий трубопровід в даному положенні. 
Після чого переміщають сідловину опори 4 
разом з верхніми і нижніми півхомутами вздовж 
осі труби на необхідну величину. Демонтують 
ізолюючі прокладки, що забезпечує доступ до 
поверхні трубопроводу 7, яка раніше була 
закрита нижніми півхомутоми 6 і ізолюючими 
прокладками. 
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Рисунок 1 – Конструктивна схема рухомої 

опори з мобільним підіймальним пристроєм 

Зусилля піднімання визначається шляхом 
вимірювання тиску рідини в гідроциліндрах 
манометром та обчислюється за відповідною 
формулою. Висота піднімання трубопроводу 
контролюється за допомогою приспосіблення 
контролю висоти переміщення трубопроводів. 

Однак, враховуючи велику відповідальність 
щодо прийняття рішення розглянутої задачі, 
необхідно забезпечити адекватність 
розрахункової моделі реальному фізичному 
процесу, що дозволить отримати необхідну 
точність результатів. Тому велика увага 
приділяється процесу підготовки вхідних 
величин моделі, а саме: визначення реального 
планово–висотного положення трубопроводу і 
його опор; тиск газу у трубопроводі; залишкова 
товщина стінок труби;  можлива зміна 
механічних характеристик металу труби; 
вологість грунту і зміна його коефіцієнту 
податливості; температура газу та 
навколишнього середовища в процесі 
проведення ремонтних робіт та температура, 
при якій здійснювався замикаючий кільцевий 
зварний шов під час будівництва; величини 
напружено-деформованого стану визначені 
експериментальним шляхом та інше. 

На основі реального планово-висотного 
положення розглянутого МГ проводяться 
розрахунки напружено-деформованого стану 
(НДС) тіла труби на різних ділянках переходу.  
Розрахунки напружено-деформованого стану 
трубопроводу проводимо методом скінченних 
елементів з використанням програмного 
продукту SolidWorks [5]. Для цього модель 
трубопроводу будувалася в середовищі  
SolidWorks Simulation.  

Статистика стрес-корозійних руйнувань 
трубопроводів показує, що найбільш часто вони 
відбуваються в газопроводах великого діаметру 
(Ду 1200-1400 мм). Як правило, осередок 
руйнування газопроводу знаходиться поблизу 
поздовжнього шва труби. Тріщина розвивається 
на високов’язких ділянках основного металу 
тіла труби чи металу зони термічного впливу 
зварного з’єднання. Сукупність таких чинників 
зумовлює необхідність проведення широкого 
комплексу експертних досліджень з метою 
запобігання руйнуванням, локалізації джерела 
можливого руйнування під час проведення 
ремонтних робіт. 

У зв’язку з цим пропонуємо 
використовувати наступне математичне і 
приладове забезпечення під час проведення 
ремонтних робіт опорних вузлів надземних 
ділянок тривалої експлуатації трубопроводів 
великого діаметру. При цьому дотримуємось 
наступної послідовності виконання робіт (як 
приклад). 

Визначаємо просторове положення 
надземного балкового переходу магістрального 
газопроводу Ду 1220 мм.  Геодезична база була 
встановлена на березі річки поблизу виходу 
трубопроводу з грунту. Мішень переміщалася з 
правого берега по трубопроводу проти руху 
газу. Результати вимірювань показали, що на 
переході має місце значне зміщення 
трубопроводу відносно опорних вузлів та 
суттєва  його деформація у вертикальній 
площині.  

Напружено-деформований стан переходу за 
експлуатаційних умов проводимо при значеннях 
тиску p=5,5 МПа, перепаду температури 
t=20С та дії сил гравітації. Розрахункові 
сумарні реакції опор надземної ділянки 
газопроводу від ваги труби, тиску газу і 
температурних деформацій зображені на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Сумарні реакцій опор надземної 
ділянки газопроводу від ваги труби, тиску 

газу і температурних деформацій 

Проводимо також визначення НДС ділянки 
трубопроводу під час піднімання його на висоту 
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(20 – 30) мм за умов пониженого тиску, 
використовуючи програмний комплекс 
SolidWorks. Значення пониженого тиску газу під 
час ремонтних робіт опорних вузлів ділянок 
трубопроводів вибирали з умови, що сумарні 
еквівалентні напруження повинні бути на 15 % 
менші від сумарних еквівалентних напружень, 
що виникали в МГ під час його експлуатації за 
останні десять діб. Порівняння значень 
вертикальних реакцій на опорах отриманих 
розрахунковим методом і значень визначених на 
основі тиску в гідроциліндрах позволило 
вибрати оптимальне значення вузлів і 
скінченних елементів математичної моделі в 
середовищі SolidWorks, що дозволило 
забезпечувати необхідну точність розрахунку.  

Крім цього у процесі проведення ремонтних 
робіт опорних вузлів проводять безперервний 
моніторинг зміни НДС ділянки трубопроводу 
безпосередньо, який піднімається на 
максимальну висоту за допомогою приладу 
MESTR-411. Тарування приладу MESTR-411 
проводимо на прямолінійній ділянці цього ж 
газопроводу за різних значень тиску 
транспортуючого продукту.  

Оцінку залишкової міцності ділянок МГ з 
виявленими тріщиноподібними дефектами 
проводимо за алгоритмом, який складений на 
основі критерію статичної міцності, що 
базується на двокритеріальному підході з 
застосуванням діаграми оцінки руйнування 
(ДОР) (рис. 3), за якою можна оцінювати два 
граничних стани: крихкого та в’язкого 
руйнування [6]:  

 ( , ),r rY f S K  (1) 

де 1 1/r сK K K  характеризує міру наближення 
до крихкого руйнування в деякій точці в зоні 
тріщиноподібного дефекту, 1K  - розрахунковий 
коефіцієнт інтенсивності напружень (КІН); 1сK  
- критичний КІН; а /r ref ВS     – оцінює міру 
наближення до в’язкого руйнування, В  – 
границя міцності, ref – довідкове напруження.  

Існують різні подання функції (1), 
обґрунтовані головним чином на узагальненні 
експериментальних даних. Зокрема, в 
нормативному документі [6] рекомендовано 
ДОР будувати в координатах r rK S (рис. 3).  

Коефіцієнт запасу міцності (КЗМ) точки Б 
трубопроводу з дефектом, стан якої 
обумовлений параметрами Б

rS  і Б
rK , 

визначається графічно як відношення 
1 /змК OБ OБ , де 1OБ  точка перетину 

продовження прямої OБ з граничною кривою 
ДОР. Аналітично КЗМ визначають за формулами 

1 /Б Б
зм r rК S S  або 1 /Б Б

зм r rК K K . 

 
Рисунок 3 – Діаграма оцінки руйнування 

Параметри rK  і rS  комплексні і включають 
характеристики напружено-деформованого 
стану, форми і розміри дефектів, а також 
властивості матеріалу, що визначають опір 
матеріалу відповідно крихкому та в’язкому 
руйнуванню. 

У разі, коли тріщина знаходиться у зоні дії 
залишкових напружень, коефіцієнт 
інтенсивності напружень зобразимо у вигляді 
суми 

 1 1 1
H resK K K  , (2) 

де 1
HK  визначається зовнішнім навантаженням;  

1
resK  визначається залишковими напруженнями. 

Тоді, відповідно: 

 H res
r r rK K K  .  (3) 

Формули для визначення коефіцієнта запасу 
міцності n  подамо у такому вигляді: 

 
 

1
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S
 , 0 0,3rK  , 

де r res H
r rK K . 

При цьому потрібно відзначити, що 
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залишкові зварювальні напруження майже 
повністю встигають релаксувати до появи 
пластичної нестійкості й не впливають на 
величину ref , тому під час розрахунку 
параметра rS  залишкові напруження 
рекомендують не враховувати [7]. 

Коефіцієнт інтенсивності напружень для 
зовнішньої осьової поверхневої тріщини у 
трубопроводі 1

HK , зумовлений дією 
внутрішнього тиску p , розраховуємо за 
формулами [7]: 

 

22

1 0 1 22 2
0

3 4

3 4

2 2 3

4 5 ,

H b

b bb

b b

pR a aK G G G
R RR R

a a aG G
R R Q

    
      

     
   
    
    



  (5) 

  1,651,0 1,464Q a c  ,  (6) 

де p  – тиск газу у трубопроводі; a – глибина 
тріщиноподібного дефекту; c  – довжина 
дефекту; 0R  і bR  – відповідно зовнішній і 
внутрішній радіуси труби; ( 0,1,2,3,4)iG i  - 
коефіцієнти впливу.  

Числові розрахунки проведено за 
формулами (2 – 6) для ділянки труби 
магістрального газопроводу, виготовленої зі 
сталі марки 17Г1С ( 510B   МПа, 

326T   МПа), діаметром 1220D   мм і 
товщиною стінки t = 15,1 мм, яка знаходиться 
під дією тиску 4,5p   МПа.   

При цьому прийнято, що 

1 48 МПа м.CK    За формулами (4) 
розраховуємо коефіцієнти запасу міцності n  та 

Pn  поздовжнього зварного з’єднання із 
зовнішньою осьовою тріщиною для різних її 
геометричних розмірів. 

На рис. 4 графічно зображено залежність 
коефіцієнтів запасу міцності n  (криві 2, 3) і pn  
(крива 1) від відносної глибини тріщини /a t . 
Пряма лінія 1,63n   відповідає допустимому 
значенню коефіцієнта запасу за критерієм 
статичної міцності 1,63k  . Кривою 1 
зображена залежність коефіцієнта запасу 
міцності  (КЗМ) pn  від глибини дефекту у разі, 
коли ділянка труби знаходиться тільки під дією 
тиску 4,5p   МПа, що у цьому випадку 
зумовлює експлуатаційні напруження 

195H
   МПа. Кривою 2 показано зміну 

величини КЗМ n  зі збільшенням глибини 
тріщини, коли на її береги діють експлуатаційні 
напруження H

  і залишкові напруження 

100r
   МПа, які знаходяться у межах рівня 

незрелаксованих напружень після високого 
відпуску, а кривою 3 – коли 152r

   МПа. Як 
зрозуміло з наведених графіків, залишкові 
напруження в зоні зварного з’єднання істотно 
знижують коефіцієнт запасу міцності, і в цьому 
випадку, коли 100r

   МПа, зменшують його 

величину на 29 %, а якщо *r
ββσ =152  МПа – на 

48 %. Критичне значення  КЗМ досягається уже 
за глибини дефекту a/t = 0,28. 

Ремонт опорних вузлів трубопроводу 
моделювався процесом піднімання вверх 
ділянки труби на висоту 30 мм, при зниженому 
тиску p = 3,5 МПа і перепаді температури  
t = 20С.  

Результати розрахунків показують, що  
максимальні еквівалентні напруження 
виникають при підніманні третьої опори і 
становлять 196 МПа, при цьому запас за 
еквівалентним напруженням рівний 

220 /196 1,12n


  . Тут 220екв   МПа 
аналогічне максимальне еквівалентне 
напруження, що виникає при експлуатації 
трубопроводу при p = 5,5 МПа.  

 
 

Рисунок 4 – Залежність коефіцієнтів запасу 
міцності n  та pn  від відносної глибини 

тріщини /a t   

Зусилля, які виникають під час почергового 
піднімання опор, та максимальні еквівалентні 
напруження трубопроводу, що виникають при 
цьому, представлено в табл. 1. 

 р = 4,5 МПа;  с=1,2а 
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Таблиця 1 – зусилля піднімання опор 
трубопроводу і максимальні еквівалентні 

напруження 

№ 
опори 

Зусилля 
піднімання, кН 

Максимальні 
еквівалентні 

напруження, МПа 
1 310,0 187,9 
2 197,0 152,8 
3 335,0 196,0 
4 105,0 148,7 
 
Після візуального огляду поверхні 

трубопроводу, що розміщена під хомутами 
проводиться визначення залишкової товщини 
стінки і твердості металу труби та наявність 
корозійних і тріщиноподібних дефектів. На 
основі результатів обстежень проводимо згідно 
вищеописаного підходу експрес оцінку 
напруженого стану ділянки труби в зоні 
опорного вузла. У випадку забезпечення 
необхідних умов експлуатації приступаємо до 
ремонтних робіт. Для цього проводимо 
піскоструменеве очищення ділянки 
трубопроводу в зоні опорного вузла, а також 
поверхонь хомутів і сідловини і їх обезжирення. 
Після цього на поверхню труби, хомутів і 
сідловини наносимо декілька шарів 
двокомпонентного поліуретанового покриття 
типу “УПІКЕН”. Всі роботи проводимо без 
зупинки транспортування газу.  

ВИСНОВКИ 
Запропоновані конструкція підіймального 

пристрою. Приладове і математичне 
забезпечення були використані на об’єктах ПАТ 
«Укртрансгаз» під час ремонтів опорних вузлів 
балкових переходів магістральних газопроводів 
зовнішнім діаметром 1220 мм і 1420 мм. 
Терміни виконання і вартість вище описаних 
робіт значно менші у порівнянні з традиційними 
технологіями ремонту. Досвід виконання 
ремонту опорних вузлів надземних ділянок 
газопроводів великого діаметру згідно 
запропонованої технології показав, що при 
відповідній попередній підготовці, проведенні 
необхідних діагностичних обстежень та 
розрахунків і безперервному контролі технічних 

параметрів (висота піднімання ділянки 
трубопроводу, тиск у гідроциліндрах, зміна 
напружено-деформованого стану) у процесі 
піднімання і виконання відновлювальних робіт, 
можна безпечно їх проводити без припинення 
транспортування газу магістральними 
газопроводами.   
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УДК 681.3.07 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 
WEB-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛЕНИМИ 

ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ 

М.Я. Николайчук 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,  

вул. Карпатська, 15, м.Івано-Франківськ, 76019, e-mail:ktsu@nung.edu.ua 
Запропоновано та апробовано алгоритмічні, функціональні, топологічні та схемотехнічні рішення, 
що забезпечили оперативність і ефективнісь при розробці функціональних схем і визначенні 
параметрів системи управління, підборі первинних перетворювачів фізичних величин і виконавчих 
пристроїв, конфігуруванні і параметруванні апаратних засобів на основі програмованих логічних 
контролерів з комунікацією на основі промислової шини Industrial Ethernet. Досліджено елементи 
комунікаційного середовища на основі GSM-технології стільникового зв’язу шляхом 
параметрування GSM-модулів, комунікаційних протоколів і спеціальних комунікаційних програмних 
блоків. Тестування та апробація компонентів комунікаційного середовища підтвердили 
ефективність запропонованих рішень при побудові розподілених WEB-орієнтованих систем 
управління. На основі запропонованих рішень розроблено та апробовано WEB-орієнтовану систему 
управління з функціями SCADA і GSM-комунікацією. 
Ключові слова: система промислового зв’язку, GSM-комунікація, відкрита TCP/IP комунікація, 
вимірювальний сигнал, нормалізація вимірювальних сигналів, програмований логічний контролер, 
SCADA-система, алгоритм управління, WEB-оріентована топологія. 
 
Предложено и апробировано алгоритмические, функциональные, топологические и 
схемотехнические решения, что обеспечили оперативность и эффективность при разработке 
функциональных схем и определении параметров систем управления, подборе первичных 
преобразователей физических величин и исполнительных механизмов, конфигурировании и 
параметрировании аппаратных средств на базе программируемых логических контроллеров с 
коммуникацией на промішленной шине Industrial Ethernet. Исследовано элементы 
коммуникационной среды на базе GSM-технологиии сотовой связи путем параметрирования GSM-
модулей, коммуникационных протоколов и специальных коммуникационных программных блоков. 
Тестирование и апробация компонентов коммуникационной среды подтвердили эффективность 
предложенных решений при построении распределенных WEB-ориентированных систем 
управления. На базе предложенных решений разработано и апробировано распределенную 
WEB-ориентированную систему управления с функциями SCADA и GSM-коммуникацией. 
Ключевые слова: система промышленной связи, GSM-коммуникация, открытая TCP/IP 
коммуникация, измерительный сигнал, нормализация измерительных сигналов, программированный 
логический контроллер, SCADA-система, алгоритм управления, WEB-ориентированнаяе топология. 
 
There is proposed and approbated algorithmic, functional, topological and circuit solutions that ensure 
efficiency and effectiveness in the development of functional circuits and determining the parameters of 
control systems, the selection of primary transducers of physical quantities and actuators, configuration 
and parameterization of hardware-based programmable logic controllers with communication on the 
Industrial Ethernet. For building distributed control systems of technological objects solved the problem of 
organization and researches elements of communication environment based on GSM-cellular technology 
by parameterization GSM-modules, communication protocols and special communication program blocks. 
Testing and approbation the components of communication environment have confirmed the efficiency of 
the proposed solutions in the construction of distributed WEB-oriented systems of control. 
On the basis of the proposed solutions developed and approbation WEB-oriented distributed system of 
control with SCADA functions and GSM-communication. 
Keywords: industrial communication system, GSM-communication, Open TCP/IP communication, 
measuring signal, normalized measurement signal, programmable logic controllers, SCADA-system, 
algorithms of control, WEB-oriented topology. 
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Вступ. Організація та реалізація 
комунікаційного середовища на основі WEB-
технологій дозволяє об’єднати територіально 
розподілені об’єкти управління за допомогою 
засобів відкритої комунікації (Open TCP/IP) [1], 
що в свою чергу розширює функціональність та 
підвищує оперативність процесів контролю та 
управління. 

Досвід експлуатації розподілених систем 
управління вказує на неохідність всебічного 
аналізу та дослідження окремих компонентів та 
інформаційних процесів в таких системах при 
використанні різних способів доступу до 
глобальної мережі Internet з боку клієнтських та 
серверних терміналів. 

Проблематика і методика проектування 
WEB-орієнтованих систем управління. 
Найбільш доступним і оптимальним в даний час 
комунікаційним середовищем для побудови 
систем управління розподіленими 
технологічними об’єктами є використання 
технології мобільного Internet на базі 
GPRS/EDGE (General Packet Radio Service – 
пакетний радіозв’язок з надбудовою над 
технологією мобільного зв’язку GSM/Enhanced 
Data rates for GSM Evolution - удосконалена 
технологія передачі даних для мобільного 
зв’язку, що функціонує як надбудова над 2G і 
2.5G GPRS-мережами) [2]. 

Методика проектування розподілених WEB-
орієнтованих систем управління включає 
наступні проектні процедури: 

- створення функціональної схеми і 
визначення параметрів системи управління; 

- підбір первинних перетворювачів фізичних 
величин і виконавчих пристроїв системи; 

- конфігурування і параметрування 
апаратних засобів на основі PLC Simatic S7-1200 
[3] або аналогічного з підтримкою комунікації 
Industrial Ethernet; 

- розробка управляючих програм для PLC 
(мова FBD – Fuctional Block Diagram); 

- параметрування уніфікованих 
комунікаційних функціональних програмних 
блоків (Open TCP/IP); 

- параметрування GSM-модулів і протоколів 
мобільного зв’язку; 

- налагодження і тестування окремих 
компонентів і системи в цілому. 

Досвід експлуатації подібних систем 
показав, що найбільш проблематичною зачачею 
є забезпечення безперебійності функціонування 
каналу мобільного зв’язку при перевантаженні 
трафіку комунікаційної мережі, при зменшенні 

якості зв’язку у віддалих районах та за рахунок 
чинників зовнішнього середовища. 

Враховуючи вищенаведене, при проведенні 
дослідно-конструкторських робіт з побудови 
розподілених WEB-орієнтованих систем 
управління значна увага повинна приділятися 
саме особливостям і способам організації 
комунікаційного середовища. 

В якості прикладу на рис. 1 наведено 
функціональну схему локального 
технологічного об’єкту розподіленої WEB-
орієнтованої системи управління [4]. Система 
включає три рівні: 

- верхній рівень (рівень управління на базі 
серверних робочих станцій зі SCADA-
системою); 

- середній рівень (рівень PLC з прикладним 
програмним забезпеченням); 

- нижній рівень (рівень первинних 
перетворювачів фізичних величин і виконавчих 
пристроїв). 

 
Рисунок 1 - Функціональна схема 

технологічного об’єкту WEB-орієнтованої 
системи 

Програмування контролера PLC S7-1200 
здійснюється програмним пакетом Totally 
Integrated Automation (TIA) Portal [5]. Програмне 
забезпечення TIA Portal забезпечує інтегроване 
середовище для розробки комплексних проектів 
на основі базових інструментальних та опційних 
апаратно-програмних засобів «Siemens». 

Конфігурування і параметрування 
комунікаційного середовища. Для організації 
комунікаційного середовища необхідно 
виконати наступні процедури [6]: 

- створення мережевого з’єднання для 
кожного PLC S7-1200; 
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- параметрування мережевого з’єднання для 
кожного PLC S7-1200 через комунікаційні 
програмні блоки TSEND_C і TRCV_C; 

- налагодження комунікації на базі GSM-
роутерів типу iRZ ER75iX Twin (рис. 2); 

- організації і параметрування інформацій-
ного «тунелю» GRE (Generic Routing 
Encapsulation - загальна інкапсуляція 
маршрутів), який є протоколом «тунелювання» 
мережевих пакетів, розроблений компанією 
«Cisco Systems» і його основное призначення - 
інкапсуляція пакетів мережевого рівня 
мережевої моделі OSI (Open Systems 
Interconnection) (рис. 3); 

- тестування компонентів розподіленої 
WEB-орієнтованої системи управління (рис. 4). 

На рис. 3 і 4 (параметрування окремого 
каналу і організація двохканального з’єднання 
відповідно) наведено результати параметру-
вання GRE «тунеля» для розподілених 
компонентів WEB-орієнтованої системи 
управління на базі GSM-роутера 
iRZ ER75iX Twin. 

На рис. 5 наведено результати тестування 
комунікаційного алгоритму WEB-орієнтованої 
системи (комунікаційний програмний блок для 
передачі даних TSEND_C) в режимі «on-line». 

 
Рисунок 2 – Результати параметрування GSM-роутера типу iRZ ER75iX Twin 

 
Рисунок 3 - Результати параметрування GRE «тунелю» GSM-роутера iRZ ER75iX Twin 

(параметрування окремого каналу) 
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Рисунок 4 - Результати параметрування GRE «тунелю» GSM-роутера iRZ RUH2b (організація 

двохканального з’єднання) 

 

 
Рисунок 5 - Результати тестування комунікаційного алгоритму і програми розподіленої WEB-

орієнтованої системи управління (комунікаційний програмний блок для передачі даних 
TSEND_C) в режимі «on-line» 
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Для аналізу і дослідження процесів 
передавання вимірювальної і керуючої 
інформації в розподілених системах управління 
можуть застосовуватись зовнішні і внутрішні 
ресурси апаратно-програмних засобів з 
функціями тестування і діагностики функцій 
передачі даних. Застосування даних ресурсів 
дозволяє вирішувати задачі оптимізації 
параметрів комунікаційного середовища (вибір 
оператора стільникового зв’язку, стандарту 
мобільного зв’язку, смуги частот, параметрів 
часової синхронізації, параметрів доступу, 
функції відновлення комунікаційного з’єднання 
тощо, що в свою чергу розширює функціональні 
можливості і підвищує техніко-економічні 
показники розроблюваних систем управління 
розподіленими технологічними об’єктами. 

На рис. 6 і 7 наведено результати тестування 
часу доступу до розподілених технологічних 
об’єктів, розташованих у різних умовах рельєфу 
і зон покриття стільникової мережі GSM. 

 
Рисунок 6 - Результати тестування часу 
доступу до розподілених технологічних 
об’єктів, розташованих у різних умовах 

рельєфу і зон покриття стільникової мережі 
GSM (усереднений час доступу 846 мс) 

Проведений аналіз результатів тестування 
свідчить про те, що час доступу до віддалених 
розподілених об’єктів може складати до 4 с при 
викостанні стандарту стільникового зв’язку 
GSM 2G (GPRS/EDGE), який забезпечений 
практично на всій території України. 

Результати одного з розроблених людино-
машинних інтерфейсів в SCADA-системі 
WinCC «Siemens» розподіленої WEB-
орієнтованої системи управління 
технологічними об’єктами з GSM-комунікацією 

наведений на рис. 8 [7]. 

 
Рисунок 7 - Результати тестування часу 
доступу до розподілених технологічних 
об’єктів, розташованих у різних умовах 

рельєфу і зон покриття стільникової мережі 
GSM (усереднений час доступу 1172 мс) 

На мнемосхемі (рис. 8) відображються 
технологічні параметри рівня заповнення 
резервуарів, результати розрахунку об’ємів, 
архіви даних і тренди, формуються 
попереджувальні повідомлення про вихід 
параметрів за допустимі межі. 

ВИСНОВКИ 
Результати проведених дослідних і 

конструкторських робіт вказують на можливість 
і перспективність побудови систем управління 
розподіленими технологічними об’єктами на 
основі сучасних WEB-технологій. Основою для 
вирішення вказаної науково-технічної задачі є 
всебічне дослідження, моделювання і розробка 
окремих компонентів таких систем і систем в 
цілому. Особливу увагу при цьому необхідно 
приділяти дослідженню компонентів 
комунікаційного середовища на основі 
технологій стільникового зв’язку стандарту 
GSM як невід'ємної складової сучасних систем 
управління територіально розподіленими 
технологічними об’єктами. 

Підходи та технічні засоби, що 
запропоновані в роботі, пройшли апробацію 
протягом року в промислових умовах і при 
відповідній комплектації можуть 
застосовуватись для вирішення подібних задач у 
різних галузях. 
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Рисунок 8 - Людино-машинний інтерфейс в SCADA-системі розподіленої WEB-орієнтованої 

системи управління технологічними об’єктами з GSM-комунікацією 
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